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MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA 2º DA ESO 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE I: A ACTIVIDADE CIENTÍFICA  

UNIDADE 1: A ciencia investiga: CMCCT, CAA, CSIEE, CSC, CD, CCL, CCEC 

B1.1. Recoñecer e identificar  as características do método científico. 

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar 

fenómenos cotiá, empregando teorías e modelos científicos sinxelos. 

FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma organizada e 

rigorosa, e os comunica de forma oral e escrita 

empregando esquemas, gráficos e táboas. 

B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación 

tecnolóxica sinxela na vida cotiá. 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes. 

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e 

unidades empregando, preferentemente, o sistema internacional  de 

unidades para expresalos resultados. 

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 

empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados 

correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 



 
 
 
 

 

B1.4. Recoñecer os materiais, e instrumentos básicos presentes do 

instrumentos básicos presentes do laboratorio de Física e Química; coñecer e 

respectalas normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 

protección ambiental. 

FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos más frecuentes empregados no 

etiquetado de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu 

significado. 

FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos do laboratorio e coñece a 

súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 

normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 

preventivas. 

B1.5. Extraer de forma guiada a información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicacións e medios de comunicación 

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto 

de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas empregando a 

linguaxe oral e escrita con propiedade. 

FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e 

obxectividade do fluxo de información existente en internet e outros medios 

dixitais. 

BLOQUE II: A materia 

UNIDADE 2: A materia e as súas propiedades: CMCCT, CAA 

B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as características específicas da 

materia, e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da 

materia, e utiliza estas últimas para a caracterización de sustancias. 

FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais da contorna co uso que se fai 

deles. 

FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume 

e da masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a súa 

densidade. 



 
 
 
 

 

B2.2. Xustificar as propiedades dos estados de agregación da materia e os seus 

cambios de estado, a través do modelo cinético-molecular. 

FQB2.2.1. Xustifica que unha sustancia pode presentarse en distintos estados 

de agregación dependendo das condicións de presión e temperatura no que se 

atope. 

FQB2.2.2. Explica las propiedades de los gases, los líquidos y los sólidos. 

FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e os aplica á 

interpretación de fenómenos cotiás. 

FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha sustancia os 

seus puntos de fusión e ebulición, e a identifica utilizando as táboas de datos 

necesarias. 

B2.3. Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado dun 

gas a partir de representacións gráficas ou táboas de resultados obtidas en 

experiencias de laboratorio ou simulacións dixitais. 

FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en 

relación co modelo cinético- molecular. 

FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que 

relacionan a presión, o volume e a temperatura dun gas, empregando o modelo 

cinético-molecular e as leis dos gases. 

UNIDADE 3: Composición da materia: CMCCT, CSIEE, CCL, CAA 

B2.4. Identificar sistemas materiais como sustancias puras ou mesturas, e 

valorar a importancia e as aplicacións de mesturas de especial interese. 

FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotiá en sustancias 

puras y mesturas, e especifica neste último caso si se trata de mesturas 

homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de 

mesturas homoxéneas de especial interese. 



 
 
 
 

 

FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, 

describe o procedemento seguido e o material empregado, determina a 

concentración e a expresa en gramos/litro. 

B2.5. Propoñer métodos de separación dos compoñentes de unha mestura e 

aplicalos no laboratorio. 

FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as 

propiedades características das sustancias que as compoñen, describe o 

material de laboratorio axeitado e leva a cabo o proceso. 

BLOQUE III: OS CAMBIOS 

UNIDADE 4: Os cambios químicos: CMCCT, CSIEE, CSC, CCL 

B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de 

experiencias sinxelas que poñan de manifesto si se forman ou non novas 

sustancias. 

 

FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá 

en función de que haxa ou non formación de novas sustancias. 

FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos 

nos que se poña de manifesto a formación de novas sustancias e recoñece que 

se trata de cambios químicos. 

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

B3.2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas 

sustancias en outras. 

FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas 

interpretando a representación esquemática dunha reacción química. 

B3.3. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas sustancias 

e a súa importancia na mellora da calidade de vida das persoas. 

FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotiá en función da súa orixe natural 

ou sintético. 

FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa 

súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 



 
 
 
 

 

B3.4. Valorar a  importancia da industria química na sociedade e a súa 

influencia no ambiente. 

FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para 

mitigar os problemas ambientais de importancia global. 

BLOQUE IV: MOVEMENTOS E FORZAS 

UNIDADE 5: Os movementos: CMCCT, CAA 

B4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espazo 

recorrido e o tempo invertido en recorrelo. 

FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiás empregando o 

concepto de velocidade media. 

B4.3. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir de gráficas 

espazo/tempo e velocidade/ tempo, e deducir o valor da aceleración 

empregando estas últimas. 

FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 

representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. 

FQB4.3.2. Xustifica si un movemento é acelerado ou non a partir das 

representacións gráficas do espazo e da velocidade en función 

do tempo. 
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MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA 3º DA ESO 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE I: A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

UNIDADE 1: O traballo científico (CMCCT, CAA, CD, CSC, CCEC, CL, CSIEE) 

B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico. 

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando 

teorías e modelos científicos. 

FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e 

rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, 

táboas e expresións matemáticas. 

B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na 

vida cotiá. 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e 

expresar os resultados co erro correspondente. 

FQB1.3.1. Establece relación entre magnitudes e unidades, utilizando 

preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica 

para expresar os resultados correctamente. 

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 

empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados 

correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 



 
 
 
 

 

B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no laboratorio 

de física e de química, e describir e respectar as normas de seguridade e de 

eliminación de residuos para a protección ambiental. 

FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a 

súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 

normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 

preventivas. 

B1.5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicacións e medios de comunicación 

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun 

texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 

linguaxe oral e escrita con propiedade. 

FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios 

dixitais. 

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación en que se poña en 

práctica a aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema 

obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a 

procura e a selección de información e presentación de conclusións. 

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

equipo. 

BLOQUE II: A MATERIA 

UNIDADE 2: O átomo (CMCCT, CSC, CCEC) 

FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, 

utilizando o modelo planetario. 



 
 
 
 

 

B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de 

diferentes teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e a 

comprensión da estrutura interna da materia. 

FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa 

localización no átomo. 

FQB2.1.3. Relaciona a notación AX Z co número atómico e o número másico, 

determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos  radioactivos. 

FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicación dos isótopos 

radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa 

xestión. 

UNIDADE 3: Elementos e compostos (CMCCT) 

B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer 

os máis relevantes a partir dos seus símbolos. 

FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na 

táboa periódica. 

FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metáis e gases 

nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, 

tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

B2.4. Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas 

e explicar as propiedades das agrupacións resultantes. 

FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 

correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación. 

FQB2.4.2. Explica como algún átomos tenden a agruparse para formar 

moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula 

as súas masas moleculares. 



 
 
 
 

 

B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en 

substancias de uso frecuente e coñecido. 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de 

uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa 

fórmula química. 

UNIDADE 4: A linguaxe da química (CMCCT, CCL) 

B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 
FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 

binarios seguindo as normas IUPAC. 

BLOQUE III: OS CAMBIOS 

UNIDADE 5: Reaccións químicas (CMCCT) 

B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se 

transforman en produtos, en termos da teoría de colisións. 

FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría 

atómico-molecular e a teoría de colisións. 

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos 

a través de experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais. 

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de 

reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a 

lei de conservación da masa. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA 4º DA ESO 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE I: O MÉTODO CIENTÍFICO  

UNIDADE I: O método científico (CMCCT, CD, CSIEE, CCL, CSC, CCEC, CAA) 

B1.1. Recoñecer que a investigación en ciencia é un labor colectivo e  

interdisciplinario en constante evolución e influído polo contexto económico e 

político. 

FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a 

colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento. 

FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo 

ou dunha noticia, analizando o método de traballo e identificando as 

características do traballo científico. 

B1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se formula 

ata que é aprobada pola comunidade científica. 

FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que 

corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico 

B1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de 

determinadas magnitudes. 

FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e 

describe os elementos que definen esta última. 

B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de 

ecuacións de magnitudes. 

FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de 

dimensións aos dous membros. 

B1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen cometer erros, e 

distinguir entre erro absoluto e relativo. 

FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida 

coñecido o valor real. 



 
 
 
 

 

B1.6. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e o número de cifras 

significativas correctas. 

FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun 

conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, 

utilizando as cifras significativas adecuadas. 

B1.9. Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica. 

FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas 

propias da investigación científica: procura de información, prácticas de 

laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

BLOQUE II: A MATERIA 

UNIDADE 2: A linguaxe da química (CMCCT, CCL) 

B2.6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo as normas 

da IUPAC. 

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

normas da IUPAC. 

B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental e o 

mol como a súa unidade no Sistema Internacional de Unidades. 

FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa 

atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

UNIDADE 3: Química do carbono (CMCCT, CCL) 

B2.8. Establecer as razóns da singularidade do carbono e valorar a súa 

importancia na constitución dun elevado número de compostos naturais e 

sintéticos. 

FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que forma 

maior número de compostos. 

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

coas propiedades. 



 
 
 
 

 

B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante distintas  

fórmulas, relacionalas con modelos moleculares físicos ou xerados por 

computador, e coñecer algunhas aplicacións de especial interese. 

FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa 

fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

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

representación de hidrocarburos. 

FQB2.9.3. Describe as aplicación de hidrocarburos sinxelos de especial interese. 

B2.10. Recoñecer os grupos funcionáis presentes en moléculas de especial 

interese. 

FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da fórmula 

de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas. 

UNIDADE 4: A táboa periódica dos elementos (CMCCT, CCEC, CD) 

B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da materia 

utilizando aplicacións virtuais interactivas. 

FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para 

interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron 

necesaria a evolución destes. 

B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na táboa periódica e a 

súa configuración electrónica. 

FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos representativos a partir 

do seu número atómico para deducir a súa posición na táboa periódica, os seus 

electróns de valencia e o seu comportamento químico. 

FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e xustifica 

esta clasificación en función da súa configuración electrónica. 

B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de transición 

segundo as recomendacións da IUPAC. 

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

periódica 

UNIDADE 5: O enlace químico (CMCCT) 



 
 
 
 

 

B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración 

electrónica dos elementos implicados e a súa posición na táboa periódica. 

FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a 

estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes. 

FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun 

composto segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas. 

B2.5. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da natureza do seu 

enlace químico. 

FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas 

en función das interaccións entre os seus átomos ou as moléculas. 

FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos 

electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características dos metais. 

B2.7. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no estado de 

agregación e nas propiedades de substancias de interese. 

FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias 

de interese biolóxico. 

FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co 

estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias covalentes 

moleculares, interpretando gráficos ou táboas que conteñan os datos 

necesarios. 

BLOQUE III: Os cambios 

UNIDADE 6: Reaccións químicas (CMCCT, CD, CAA, CSC 

B3.1. Explicar o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de 

conservación da masa a partir do concepto da reorganización atómica que ten 

lugar. 

FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de 

colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 



 
 
 
 

 

B3.2. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción ao modificar algún 

dos factores que inflúen sobre ela, utilizando o modelo cinético-molecular e a 

teoría de colisións para xustificar esta predición. 

FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a 

concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos reactivos 

sólidos e os catalizadores. 

FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade dunha 

reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio ou mediante 

aplicacións virtuais interactivas nas que a manipulación das variables permita 

extraer conclusións. 

B3.3. Interpretar ecuacións  termoquímicas e distinguir entre reaccións 

endotérmicas exotérmicas. 

FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción 

química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supondo un 

rendemento completo da reacción, partindo do axuste da ecuación química 

correspondente 

FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de 

partículas e moles e, nocaso de reaccións entre gases, en termos de volumes. 

FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con 

reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os 

reactivos están en estado sólido como se están en disolución. 

B3.6. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico e medir 

a súa fortaleza utilizando indicadores e o pHmetro dixital. 

FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento 

químico de ácidos e bases. 

FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución 

utilizando a escala de pH. 



 
 
 
 

 

B3.7. Realizar experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de 

síntese, combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados. 

FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar 

reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 

BLOQUE IV: MOVEMENTOS E FORZAS 

UNIDADE 7: Os movementos (CMCCT, CSC) 

B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema 

de referencia e de vectores, para o describir  adecuadamente, aplicando o 

anterior á representación de distintos tipos de desprazamento. 

FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento 

e velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de 

referencia. 

B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade instantánea, e 

xustificar a súa necesidade segundo o tipo de movemento. 

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

velocidade. 

FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo 

cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e 

razoa o concepto de velocidade instantánea. 

B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as 

magnitudes que definen os movementos rectilíneos e circulares. 

FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as variables nos 

movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado 

(MRUA) e circular uniforme (MCU), así como as relacións entre as magnitudes 

lineais e angulares. 

FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU), 

rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), 



 
 
 
 

 

B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, utilizando 

unha representación esquemática coas magnitudes vectoriais implicadas, e 

expresar o resultado nas unidades do Sistema Internacional. 

incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores positivos e negativos 

das magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema Internacional. 

FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, a 

partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na 

estrada. 

FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 

movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular 

uniforme. 

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do movemento 

partindo de experiencias de laboratorio ou de aplicación virtuais interactivas e 

relacionar os resultados obtidos coas ecuacións matemáticas que vinculan 

estas variables. 

FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas 

posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedemento de avaliación: a avaliación continua, tal e como se recolle na PD, baseouse fundamentalmente na 

observación sistemática do alumnado e do seu traballo nos diferentes ámbitos nos que se debe desenvolver o traballo 

desta materia: a aula, o laboratorio e traballo persoal fóra da escola. Este proceso de observación completouse co análise 

de produccións por parte do alumnado e probas específicas. 

Ante o contexto actual, o procedemento de avaliación partindo da observación do alumnado non perde vixencia pero si 

se ve modificado sustancialmente, ó centrase esta observación únicamente no traballo que o alumnado desenvolve nas 

súas casas.  

Instrumentos de avaliación:  

- Probas escritas: instrumento útil e obxetivo á hora de analizar o nivel de adquisición de contidos por parte do 

alumnado ó final de cada Unidade Didáctica. Para esta terceira avaliación este intrumento será empregado 

únicamente para a recuperación de unidades pendentes das dúas primeiras avaliacións. 

- Anotacións no caderno do professor: sobre a actitude na aula e a calidade do traballo realizado durante todo o 

curso no que se refire ás tarefas diarias (resolución de problemas de boletíns). 

- Rúbricas: para a avaliación de practices de laboratorio e traballos de indagación. Nesta última avaliación 

empregarase unha rúbrica xeral para avaliar a calidade das tarefas entregadas por parte do alumnado. 

- Listas de control: especialmente útiles nesta avaliación para levar a cabo un control do número de tarefas 

entregadas por cada alumno/a.  

Cualificación final 
A calificación final (avaliación ordinaria de xuño) obterase por media aritmética das calificacións obtidas na primeira e 

na segunda avaliación, á que se lle sumará un máximo de 1,5 puntos polas tarefas entregadas durante a terceira 



 
 
 
 

 

avaliación. A puntación a sumar á media aritmética será directamente proporcional ó número de tarefas entregadas 

(avaliado por listas de control) e á calidade de ditas entregas (avaliada por rúbrica). De este modo o peso das avaliacións 

parcias na calificación final será do 42,5 % para a primeira e a segunda avaliación e do 15 % para a terceira. Como esta 

calificación debe ser un número enteiro do 1 ó 10, contémplase o redondeo cara arriba a partir das 60 centésimas.  

En canto ó grado mínimo para cada estándar de aprendizaxe mantense no 20 %, tal e como se recolle na PD.  

Proba extraordinaria de 

setembro 

Para a avaliación extraordinaria proporase unha proba escrita que versará sobre os contidos daquelas unidades 

didácticas que o alumnado non superou durante o curso. Esta proba escrita realizarase de maneira presencial, e de non 

ser posible, vía telemática.  

Alumnado de materia pendente 
Non hai alumnado, en ninguna das tres materias que imparte o Departamento, que teñan pendente a materia do curso 

anterior. 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades 

Cada semana o docente elabora unha serie de actividades para cada unha das tres materias que son colgadas na 

aula virtual do centro cada luns pola mañá. Estas actividades teñen en todos os casos un carácter de reforzo, agás 

en 4º da ESO, curso final de etapa e para o que ademáis de este tipo de actividades se propón algunha actividade 

de ampliación. Paso a detallar por materias as características destas actividades: 

1. Física e Química 2º da ESO: actividades de reforzo coa finalidade de afianzar os contidos estudados e que volverán 

a ser revisados e ampliados na materia do curso seguinte. Estas actividades permiten ademáis que a única alumna 



 
 
 
 

 

que ten pendente materia de avaliacións anteriores poda afrontar mellor a proba de recuperación que se proporá 

para que realice a principios de xuño. 

2. Física e Química 2º da ESO: actividades de reforzo para afianzar os contidos estudados presencialmente na aula. 

Estas tarefas tamén pretenden axudar ós dous alumnos que teñen pendentes as dúas avaliacións anteriores e para 

os que tamén se proporá unha proba de recuperación a principios de xuño. 

3. Física e Química 4º da ESO: nesta materia propóñense dous tipos de actividades para que o alumnado poda 

reforzar os contidos previos (en especial, hai tres alumnos que deben recuperar unha unidade didáctica) e ademáis 

avanzar na medida do posible nos contidos mais básicos da materia e que poidan ser de utilidade para a etapa de 

bacharelato. As actividades de reforzo abarcarán todas as unidades traballadas na primeira e na segunda avaliación 

poñendo especial énfase nos traballados na unidade 6 (reaccións químicas), na que se obtiveron peores resultados. 

As actividades de ampliación están destinadas a que o alumnado se familiarice con contidos básicos de física como 

son a composición de forzas, as leis de Newton, a lei de gravitación universal ou a enerxía e a súa conservación. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conexión a internet a través de ordenador ou tableta, polo que non teñen problema á 

hora de poder acceder ós contidos que se lle van deixando na aula virtual. Deste modo, cada luns o docente colga 

un arquivo Word no que se indican unha serie de tarefas a realizar polo alumnado ó longo desa semana (pensadas 

para un tempo de adicación de aproximadamente unha hora e media). Unha vez realizadas o alumnado envíaas 

resoltas a través do correo electrónico (teñen a opción tamén de envialos a través da aula virtual) ben sexa cun 

documento escaneado ou con fotos realizadas con dispositivo móbil.  

Para as probas de recuperación a realizar a principios de xuño nas tres materias proponse a seguinte metodoloxía: 

acordarase co alumnado unha data e hora concreta na que o docente enviará por correo electrónico a proba que 



 
 
 
 

 

cada un teña que resolver. Estimarase un tempo de realización de dita proba (en función do número de UDs a 

recuperar). Unha vez transcorrido este tempo, a alumna ou alumno deberán remitir a proba resolta ó docente, xa 

sexa escaneada ou con fotografías a través do dispositivo móbil.  

Materiais e recursos 

Libro de texto de Física e Química de 2º da ESO da Editorial SM. 

Correo electrónico. 

Aula virtual do centro na plataforma Moodle. 

Boletíns de problemas e diapositivas elaboradas polo docente. 

Vídeos en formato .mp4 explicativos sobre as diferentes tarefas elaborados polo docente coa plataforma Zoom 

Meeting. 

 

 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao 

alumnado e ás familias 
A comunicación co alumnado realizarase a través do correo electrónico, da aula virtual e, se fose necesario, vía telefónica. 

A comunicación coas familias realizarase frecuentemente e a través da plataforma Abalar ou vía telefónica. 

Publicidade 
As modificacións na PD recollidas neste documento serán publicadas na páxina web do centro.  

 
 

 



 
 
 
 

 

1. Anexo: criterios e estándares de aprendizaxe seleccionados para a elaboración de actividades de ampliación na materia de Física e Química 
de 4º da ESO 

 

1. Actividades de ampliación  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE IV: MOVEMENTOS E FORZAS (CMCCT, CD, CCEC, CSIEE) 

B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na velocidade 

dos corpos e representalas vectorialmente. 

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai 

cambios na velocidade dun corpo. 

FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de 

rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e 

circulares. 

B4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución de problemas 

nos que interveñen varias forzas. 

FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en 

movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza 

resultante e a aceleración. 

B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns. 

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

FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado 

da segunda lei. 

FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en situacións 

de interacción entre obxectos. 



 
 
 
 

 

B4.9. Valorar a relevancia histórica e científica que a lei da gravitación universal 

supuxo para a unificación das mecánicas terrestre e celeste, e interpretar a súa 

expresión matemática. 

FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só se 

poñen de manifesto para obxectos moi masivos, comparando os resultados 

obtidos de aplicar a lei da gravitación universal ao cálculo de forzas entre 

distintos pares de obxectos. 

BOQUE V: A ENERXÍA 

B5.1. Analizar as transformación entre enerxía cinética e enerxía potencial, 

aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica cando se despreza 

a forza de rozamento, e o principio xeral de conservación da enerxía cando 

existe disipación desta por mor do rozamento. 

FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e 

potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da enerxía 

mecánica. 

FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situación onde 

diminúe a enerxía mecánica. 

B5.2. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas de transferencia de 

enerxía, e identificar as situacións en que se producen. 

FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, 

distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu significado científico. 

B5.3. Relacionar os conceptos de traballo e potencia na resolución de 

problemas, expresando os resultados en unidades do Sistema Internacional ou 

noutras de uso común. 

FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo 

situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, 

e expresar o resultado nas unidades do Sistema Internacional ou noutras de 

uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 
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CURSO: 1º ESO       MATERIA :  Lingua Galega e Literatura 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura 
comprensiva.  

B2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e 
resumos. B2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto.  

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial.  

B2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial 

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos 
adecuados, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente 

B2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o 
contido do texto. B2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situación comunicativa. B2.8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das ideas: conectores 
textuais básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e dentro do 
sintagma verbal. B2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional 
e a forma do texto (os parágrafos e a distribución e organización das ideas 
expresadas). B2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en 
calquera soporte, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe 
autónoma.  

B3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de 
palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras 
de consulta.  

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  B3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. B3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e 
ortográfica dos textos.  

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de B4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes 

 



 
 
 
 
identidade dun pobo, valorar positivamente o plurilingüismo como expresión 
da riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

e como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a 
través da identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de 
tradición oral e no xénero humorístico.  B4.1.2. Coñece as linguas que se falan 
en Galicia. B4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade 
lusófona.   

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia 
da contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

B4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expor unha opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos, procurando asimilar os trazos 
estéticos xerais que definen cada texto.  

B5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que 
definen cada texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

A avaliación, na materia de Lingua galega e literatura, axústase á 
individualidade do alumnado, ademais de determinar en que grao se acadaron 
os estándares de aprendizaxe. Así, 

-Os alumnos/as coa materia suspensa deben presentar o 80%  das actividades 
de recuperación e as actividades de lectura  (con adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección ortográfica). Se non as presentan terán unha 
cualificación negativa  en xuño. 

- Os alumnos/as coa materia aprobada, que entreguen as actividades de 
reforzo e as actividades da lectura, verán incrementada a cualificación final, 
dependendo da calidade do traballo e da súa implicación. 

-  As actividades online non son avaliables pero subirán a  nota final, valorando      
ese  traballo na casa, o esforzo e o interese por aprender a mellorar. 

Procedementos 

Actividades de recuperación e reforzo presentadas en soporte dixital 

Lecturas 

Traballos monográficos 

Instrumentos 

Escala de observación  dos traballos presentados 

Cualificación final   A cualificación final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións. As 
actividades entregadas polo alumnado axudarán a  incrementar esa nota. 

Os alumnos/as que teñan unha nota media inferior a 5 puntos poderán 
recuperar a materia  entregando as actividades de recuperación enviadas. Se 
non as entregan, tendo en conta os criterios establecidos polo profesor, a 
cualificación será negativa  en xuño (inferior a 5). 

A valoración do rendemento do alumnado será cualificado cun máximo dun 
punto. Este punto pode non ser suficiente se a media das dúas primeiras 
avaliacións é inferior a 4. Nese caso concreto, o alumno/a deberá acudir á 
proba extraordinaria de setembro. 

 

 



 
 
 
 

Proba extraordinaria de setembro  

Os alumnos/as que conseguen unha  cualificación negativa (inferior a 5) na 
convocatoria de xuño terán outra oportunidade na convocatoria 
extraordinaria de setembro. Será unha proba sobre os contidos mínimos e 
competencias das dúas primeiras  avaliacións. 

   

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación  

 

 

 

Criterios de cualificación 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

Lecturas  

Esquemas ou  mapas conceptuais  

Actividades de expresión escrita (cartas, correos electrónicos, 
narracións, descricións…)  

Actividades para localizar información nun texto  e resumir o contido  

Actividades de recuperación    

Actividades de reforzo.  

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Observación das actividades solicitadas polo profesor. 

Resolución de dúbidas. 

(Alumnado con conectividade) 

Materiais e recursos 

Libro de texto 

Libro de lectura 

Actividades elaboradas polo profesor e relacionadas cos contidos da 
materia vista na clase, que se comparten na Aula Virtual. 

Consulta de páxinas web 

Aula Virtual 

Espazo Abalar 

Correo electrónico para a recepción de traballos e dúbidas 

 

 



 
 
 
 

4. Información e publicidade 
Información ao alumnado e ás familias  

Comunicarase  ás familias as liñas xerais da avaliación polo sistema de comunicación que se está a 
utilizar de modo habitual, e facilitarase a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así 
mesmo, notificarase a publicación da documentación na web do centro. 
 
 

 
Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 

documentación do centro. 
 
 

 

 

 



 
 

CURSO:  2º ESO       MATERIA:  Lingua galega e literatura 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión. 

B2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que 
estruturan visualmente as ideas. B2.1.2. Busca o significado do léxico 
descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa 
dicionarios para contextualizar as acepcións. B2.1.3. Identifica a idea principal 
e as secundarias e comprende a relación existente entre elas. 

B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a 
adecuación, coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións 
internas e externas do texto.  

B2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. 
B2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.B2.8.3. 
Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a 
deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores) B2.8.4. Usa os 
signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa 
forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas 
expresadas) B2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras 
ortográficas e morfolóxicas. B2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas 
TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios 
electrónicos e correctores.  

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en 
foros. 

B2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, 
cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na aula. 

B3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade 
nun rexistro axeitado á situación comunicativa. 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. B3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

[Escribir texto] 
 



 
 
 
 
B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar a comprensión e produción textuais. 

B3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na 
comprensión e produción de textos orais e escritos. 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a 
integran. 

B4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes 
e como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a 
través da identificación de elementos lingüísticos de noso en diferentes 
contextos.   B4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e 
minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego. B4.1.3. Coñece as linguas 
que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de riqueza 
cultural.  B4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por 
mor da emigración. B4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa 
comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran.   

 

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en 
relación a eles.  

B4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos 
de carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica 
lingüística e na do seu contorno.  

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expor 
unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e 
valorar o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 
empregado e o uso estético da linguaxe.  

B5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón 
unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

A avaliación, na materia de Lingua galega e literatura, axústase á 
individualidade do alumnado, ademais de determinar en que grao se acadaron 
os estándares de aprendizaxe. Así, 

-Os alumnos/as coa materia suspensa deben presentar o 80%  das actividades 
de recuperación e as actividades de lectura  (con adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección ortográfica). Se non as presentan terán unha 
cualificación negativa  en xuño. 

- Os alumnos/as coa materia aprobada, que entreguen as actividades de 
reforzo e as actividades da lectura, verán incrementada a cualificación final, 
dependendo da calidade do traballo e da sua implicación. 

-  As actividades online non son avaliables, mais  subirán a  nota final, 
valorando      ese  traballo na casa, o esforzo e o interese por aprender a 
mellorar. 

Procedementos 

Actividades de recuperación e reforzo presentadas en soporte dixital 

Lecturas 

Traballos monográficos 

 

Instrumentos 

Escala de observación  dos traballos presentados 

Cualificación final A cualificación final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións. As 
actividades entregadas polo alumnado axudarán a  incrementar esa nota. 

Os alumnos/as que teñan unha nota media inferior a 5 puntos poderán 
recuperar a materia  entregando as actividades de recuperación enviadas. Se 
non as entregan, tendo en conta os criterios establecidos polo profesor, a 
cualificación será negativa  en xuño (inferior a 5). 

A valoración do rendemento do alumnado será cualificado cun máximo dun 
punto. Este punto pode non ser suficiente se a media das dúas avaliacións é 
inferior a 4. Nese caso concreto, o alumno/a deberá acudir á proba 
extraordinaria de setembro. 

 



 
 
 
 

 

Proba extraordinaria de setembro 

 

Os alumnos/as que conseguen unha  cualificación negativa (inferior a 5) na 
convocatoria de xuño terán outra oportunidade na convocatoria 
extraordinaria de setembro. Será unha proba sobre os contidos mínimos e 
competencias das dúas primeiras  avaliacións. 

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación  

Terase en conta a adaptación  dos criterios de avaliación para 1º ESO , 
valorando as aprendizaxes imprescindibles e a consolidación destas nos dous 
primeiros trimestres do curso. 

Criterios de cualificación 

A superación da proba da primeira avaliación. 

A entrega  e elaboración correcta das actividades de recuperación 
facilitadas polo profesor. 

A superación das dúas primeiras avaliacións de 1º ESO suporá o 
aprobado da materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

División do traballo por trimestres para facilitar a recuperación.  

Para unha parte da materia  utilizouse unha proba escrita e actividades de 
repaso.  Para a outra parte, o alumno deberá entregar as actividades de 
recuperación por vía telemática. 

 

 

 



 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación 

Actividades  

Lecturas  

Esquemas ou  mapas conceptuais 

Actividades de expresión escrita (cartas, correos electrónicos, 
narracións, descricións…)  

Actividades para localizar información nun texto  e resumir o contido  

Actividades de recuperación    

Actividades de reforzo.  

 

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Observación das actividades solicitadas polo profesor. 

Resolución de dúbidas. 

(Alumnado con conectividade) 

Materiais e recursos 

Libro de texto 

Libro de lectura 

Actividades elaboradas polo profesor e relacionadas cos contidos da 
materia vistos na clase, que se comparten na Aula Virtual. 

Consulta de páxinas web 

Aula Virtual/ Espazo Abalar 

Correo electrónico para a recepción de traballos e dúbidas 

 



 
 
 
 

 

 

                                                                               4.   Información e publicidade 
 

Información ao alumnado e ás familias  
Comunicarase  ás familias as liñas xerais da avaliación  polo sistema de comunicación que se está a 
utilizar de modo habitual, e facilitarase a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así 
mesmo, notificarase a publicación da documentación na web do centro. 

 
 

Publicidade  
Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 

documentación do centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

CURSO:  3º ESO       Materia:  Lingua galega e literatura 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que faciliten a lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

B2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e 
resumos. B2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: 
táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. B2.1.3. Busca e asimila o 
significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao 
seu vocabulario. 

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de comunicación 
e distinguir entre información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en 
entrevistas, crónicas e reportaxes. B2.3.2. Distingue entre os contidos 
informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas 
e outros recursos relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar 
información.  

B2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos 
buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos 
informativos e de opinión, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e 
reportaxes 

B2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, 
fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, 
cohesión e con respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas.  

B2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados.  

B.3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

 

B3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente.   

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza 

B4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. B4.1.2. 

 



 
 
 
 
cultural da humanidade e coñecer a importancia da lusofonía e incorporar 
ferramentas en rede desta comunidade cultural 

Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada 
á realidade galega. B4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia 
lingüística. B4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade 
lusófona e a importancia desta na vida social e económica galega. 

B4.4. Recoñecer os principias elementos na orixe e formación da lingua galega, 
así como identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua desde os seus inicios * [ata 1916]. 

B4.4.1. Recoñece os principipais elementos na orixe e formación da lingua 
galega desde os seus inicios *[ata 1916]. B4.4.2. Recoñece os acontecementos 
relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios *[ata 1916]. 
B4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios *[ata 1916]. B4.4.4. Identifica as 
consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios *[ata 1916].  

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da literatura 
galega desde as súas orixes na Idade Media *[ata 1916]. 

B5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media ata 1916. LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a 
Idade Media *[ata 1916] e sinala os seus principais trazos característicos.  

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media *[ata 1916] e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período.  

 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media *[ata 1916], sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

A avaliación, na materia de Lingua galega e literatura, axústase á 
individualidade do alumnado,  ademais de determinar en que grao se 
acadaron os estándares de aprendizaxe. Así, 

-Os alumnos/as coa materia suspensa deben presentar o 80%  das actividades 
de recuperación e as actividades de lectura  (con adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección ortográfica). Se non as presentan terán unha 
cualificación negativa  en xuño (inferior a 5). 

- Os alumnos/as coa materia aprobada, que entreguen as actividades de 
reforzo e as actividades da lectura, verán incrementada a cualificación final, 
dependendo da calidade do traballo e da sua implicación. 

-  As actividades online non son avaliables pero subirán a  nota final, valorando      
ese  traballo na casa, o esforzo e o interese por aprender a mellorar. 

 

Procedementos  

Actividades de recuperación e reforzo presentadas en soporte dixital 

Lecturas 

Traballos monográficos 

 

 

Instrumentos 

Escala de observación  dos traballos presentados 

Cualificación final 

 

 

 

A cualificación final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións. As 
actividades entregadas polo alumnado axudarán a  incrementar esa nota. 

Os alumnos/as que teñan unha nota media inferior a 5 puntos poderán 
recuperar a materia  entregando as actividades de recuperación enviadas. Se 
non as entregan, tendo en conta os criterios establecidos polo profesor, a 
cualificación será negativa  en xuño. 

A valoración do rendemento do alumnado será cualificado cun máximo dun 
punto. Este punto pode non ser suficiente se a media das dúas avaliacións é 
inferior a 4. Nese caso concreto, o alumno/a deberá acudir á proba 
extraordinaria de setembro. 

 



 
 
 
 

Proba extraordinaria de setembro Os alumnos/as que conseguen unha  cualificación negativa (inferior a 5) na 
convocatoria de xuño terán outra oportunidade na convocatoria 
extraordinaria de setembro. Será unha proba sobre os contidos mínimos e 
competencias das dúas primeiras  avaliacións. 

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación 

 

 

 

Criterios de cualificación 

 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

 

Produción de textos (entrevistas, noticias…)  

Lecturas e  comprensión lectora de textos literarios e non literarios 

Comentarios literarios  

Esquemas ou  mapas conceptuais 

Actividades para localizar información  e resumir o contido   

Actividades de recuperación 

Actividades de reforzo.  

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Observación das actividades solicitadas polo profesor. 

Resolución de dúbidas. 

(Alumnado con conectividade) 

Materiais e recursos 

Libro de texto 

Libro de lectura 

Actividades elaboradas polo profesor e relacionadas cos contidos da 
materia vistos na clase, que se comparten na Aula Virtual. 

Consulta de páxinas web 

Aula Virtual /Espazo Abalar 

Correo electrónico para a recepción de traballos e dúbidas 

 

 



 
 
 
 

 

4. Información e publicidade 
 

Información ao alumnado e ás familias  
Comunicarase  ás familias as liñas xerais da avaliación  polo sistema de comunicación que se está a 
utilizar de modo habitual, e facilitarase a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así 
mesmo, notificarase a publicación da documentación na web do centro. 
 

 
 

Publicidade  
Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación do centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

CURSO:  4º ESO     MATERIA:  Lingua Galega e Literatura 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e 
crítica dos textos  

B2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido 
(resumos, cadros, esquemas e mapas conceptuais). B2.1.5. Entende o 
significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión).  

B2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto 
comunicativo. B2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades 
sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de 
cohesión. B2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e 
sérvese das ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e 
gramáticas) para aplicalas correctamente. B2.9.5. Revisa o texto para 
comprobar que a organización dos contidos do texto é correcta e que non se 
cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación.  

 

B2.11. Producir, respectando as súas características formais e de contido, 
textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos tanto en formato 
papel como dixital: laborais, administrativos e comerciais 

B2.11.1. Produce, respectando as súas características formais e de contido, e 
en soporte tanto impreso como dixital, textos propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, 
ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego), 
administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial 
(carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de 
reclamación).  

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 

B3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica.  

 



 
 
 
 
 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais 
regras de combinación impostas polo verbos. 

B3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza 
sintáctica e semanticamente. B3.8.2. Recoñece a estrutura interna das 
oracións, identificando o verbo e os seus complementos. B3.8.3. Respecta a 
orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. B3.8.4. Clasifica 
oracións segundo a natureza do predicado. B3.8.5. Usa a terminoloxía 
sintáctica correcta.  

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega nos principais ámbitos e contextos sociais e privados 
así como ás tendencias de evolución. 

B4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia 
lingüística. B4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a 
situación galega actual.  

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así 
como identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa 
historia social, e sinalar as distintas etapas desde 1916 

B4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 
1916 *[ata a actualidade]. B4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos expositivos sobre 
as diferentes etapas. B4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua galega desde 1916. B4.4.4. Identifica as consecuencias 
dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916.  

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da literatura 
galega de 1916 *[ata a actualidade].  

B5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. B5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos 
períodos da literatura galega de 1916 *[ata a actualidade] sinalando os seus 
principais trazos característicos. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 *[ata a actualidade] e relaciona o seu contido co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período.  

 

B5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura 
galega desde 1916 *[ata a actualidade], sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente.  

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e 
analicen textos representativos da literatura galega de 1916 *[ata a 
actualidade]. 

B5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen 
e analizan textos representativos da literatura galega de 1916 *[ata 
actualidade]. 

 

 



 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

A avaliación, na materia de Lingua galega e literatura, axústase á 
individualidade do alumnado, ademais de determinar en que grao se acadaron 
os estándares de aprendizaxe. Así, 

-Os alumnos/as coa materia suspensa deben presentar o 80%  das actividades 
de recuperación e as actividades de lectura  (con adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección ortográfica). Se non as presentan terán unha 
cualificación negativa  en xuño (inferior a 5). 

- Os alumnos/as coa materia aprobada, que entreguen as actividades de 
reforzo e as actividades da lectura, verán incrementada a cualificación final, 
dependendo da calidade do traballo e da sua implicación. 

-  As actividades online non son avaliables pero subirán a  nota final, valorando      
ese  traballo na casa, o esforzo e o interese por aprender a mellorar. 

Procedementos 

Actividades de recuperación e reforzo presentadas en soporte dixital 

Lecturas 

Traballos monográficos 

 

Instrumentos 

Escala de observación  dos traballos presentados 

Cualificación final A cualificación final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións. As 
actividades entregadas polo alumnado axudarán a  incrementar esa nota. 

Os alumnos/as que teñan unha nota media inferior a 5 puntos poderán 
recuperar a materia  entregando as actividades de recuperación enviadas. Se 
non as entregan, tendo en conta os criterios establecidos polo profesor, a 
cualificación será negativa  en xuño. 

A valoración do rendemento do alumnado será cualificado cun máximo dun 
punto. Este punto pode non ser suficiente se a media das dúas avaliacións é 
inferior a 4. Nese caso concreto, o alumno/a deberá acudir á proba 
extraordinaria de setembro. 

 

 



 
 
 
 
Proba extraordinaria de setembro  

Os alumnos/as que conseguen unha  cualificación negativa (inferior a 5) na 
convocatoria de xuño terán outra oportunidade na convocatoria 
extraordinaria de setembro. Será unha proba sobre os contidos mínimos e 
competencias das dúas primeiras  avaliacións. 

 

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación 

 

 

 

Criterios de cualificación 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
 

Actividades  

Lecturas e  comprensión lectora de textos literarios e non literarios 

Comentarios literarios,  

Esquemas ou  mapas conceptuais 

Actividades para localizar información  e resumir o contido  

Traballos monográficos 

Producción de textos da vida cotiá e administativa. 

Actividades de recuperación 

Actividades de reforzo.  

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Observación das actividades solicitadas polo profesor. 

Resolución de dúbidas. 

(Alumnado con conectividade) 

Materiais e recursos 

Libro de texto 

Libro de lectura 

Actividades elaboradas polo profesor e relacionadas cos contidos da 
materia vistos na clase, que se comparten na Aula Virtual. 

Consulta de páxinas web 

Aula Virtual /Espazo Abalar 

Correo electrónico para a recepción de traballos e dúbidas 

 



 
 
 
 

 

                                                                           4.    Información e publicidade 
 
Información ao alumnado e ás familias  

Comunicarase  ás familias as liñas xerais da avaliación  polo sistema de comunicación que se está a 
utilizar de modo habitual, e facilitarase a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así 
mesmo, notificarase a publicación da documentación na web do centro. 

 
 

Publicidade  
Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO 

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 
Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e exprésase de xeito correcto tanto 
oralmente como por escrito 

Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e utilizala para formar 
unha opinión propia, expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co 
medio natural e a saúde. 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas 
fontes. 

Investigar e recoller información sobre os problemas de contaminación ambiental actuais e as 
súas repercusións, e desenvolver actitudes que contribúan á súa solución. 

Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando diversos soportes. 

Describir as propiedades da auga e a súa importancia para a existencia da vida. 
Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o ciclo da auga e o uso que fai dela o ser 
humano. 

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

Valorar e identificar a necesidade dunha xestión sustentable da auga e de actuacións persoais 
e colectivas que potencien a redución do consumo e a súa reutilización. 

Recoñece os problemas de contaminación de augas doces e salgadas, en relación coas actividades 
humanas e como afecta á nosa vida 

Xustificar e argumentar a importancia de preservar e non contaminar as augas doces e 
salgadas. 

Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión sustentable dos recursos minerais. 

Recoñecer a importancia da biodiversidade 
Valorar a importancia da biodiversidade que é fonte de riqueza natural e permite o mantemento do ser 
humano como especie 

Definir biodiversidade e coñecer a súa importancia 
Comprender o concepto de biodiversidade e xustifica a súa importancia como fonte de recursos para o 
ser humano e para o mantemento do equilibrio da biosfera. 

Identificar nun ecosistema os factores desencadeantes de desequilibrios e establecer 
estratexias para restablecer o seu equilibrio. 

 

Recoñecer e difundir accións que favorezan a conservación ambiental.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación é progresiva e continua durante todo o curso, realizando as seguintes accións: 
- 1º e 2º trimestre: nestes trimestres, os criterios de avaliación foron: 

– Traballo diario do alumnado valorando o interese e esforzo por superar as dificultades 

– Traballo práctico realizado dentro e fóra da aula, materializado no caderno de aula 

– Traballos obrigatorios (escritos, maquetas, power point,... de temas relacionados coa unidade correspondente 

– Traballos optativos 

– Prácticas de laboratorio, onde deben mostrar unha responsabilidade e unha curiosidade por pescudar como se 
desenvolven determinados fenómenos, químicos, físicos, biolóxicos ou xeolóxicos. 

– Probas escritas 

– Uso das TIC´s 
 

- 3º trimestre: nestes trimestre teremos en conta: 

– Realización de tarefas semanais, de repaso, reforzo e recuperación de contidos. Cualificaranse entre 5 e 10, 

sempre valorando positivamente o esforzo e traballo do alumnado 

Instrumentos: 
1º e 2º trimestres: 
- Probas escritas 
- Actividades orais 
- Traballo diario 
- Prácticas de laboratorio 
- Actitude de alumno 
3º trimestre: 
- Actividades e tarefas de compresión, repaso, reforzo e recuperación de contidos 
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Cualificación final 
   

Nota final na avaliación ordinaria: Nota media entre as notas da 1º e 2º trimestre + 15% Nota media dos traballos 
realizados despois do período de confinamento (máximo 1,5 puntos) 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
A avaliación extraordinaria consistirá na realización dun exame xeral sobre os contidos impartidos no curso, durante a 
fase presencial. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Durante as dúas primeiras avaliacións levouse a cabo un programa de reforzo de materias pendentes consistentes 

na realización de actividades, resolución de dúbidas, para afondar e reforzar nos conceptos mais importantes a ter en 
conta para a recuperación da materia, facéndose un exame por trimestre, para favorecerlle que a superación da materia 
sexa mais asumible. 

No terceiro trimestre, elaborarase unhas serie de actividades de reforzo e recuperación que os alumnos d 
pendentes, deben enviar para ser corrixidas.  

Criterios de cualificación: 
1º e 2º trimestres: 
- Probas escritas 
- Actividades de repaso e reforzo 
3º trimestre: 
- Actividades e tarefas de compresión, repaso, reforzo e recuperación de contidos 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Neste 3º trimestre, empregaranse tarefas de reforzo, recuperación e comprensión de textos de carácter científico 
adaptados ao seu nivel 
 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 17 CENTRO: CPI VIRXE DA SALETA, CEA 
CURSO: ESO 

MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 Actividades de repaso e reforzo dos temas vistos durante o curso, así como textos de carácter científico adaptado ao seu   
nivel, vídeos, enlaces a webs,.. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

As actividades propóñense a través da aula virtual, e correo electrónico. Realización de algunha clase mediante vídeo 
conferencia. 

Son actividades que se poden realizar con ordenador ou na libreta de aula, que poden devolver mediante correo, ou a 
través da aula virtual para a súa revisión e corrección. 
Todos os alumnos teñen conectividade  

Materiais e recursos 

Aula Virtual 

Correo gmail de aula e drive 

Materiais de contidos, feitos polo departamento 

Artigos de xornais sobre a actualidade da situación do coronavirus, medio ambiente,.... 
Enalces web a diferentes páxinas de recursos. 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO 

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

os diferencian da materia inerte. 

 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto 
oralmente como por escrito. 

Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa e 
heterótrofa 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas 
fontes. 

Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, órganos e aparellos ou 
sistemas) e diferenciar as principais estruturas celulares e as súas funcións 

Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. 

Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as 
súas funcións básicas. 

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados 

Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo e respiratorio e coñecer o seu 
funcionamento. 

Valora a importancia do microscopio na investigación científica. 

Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados coa nutrición, así como 
sobre as súas causas e a maneira de previlas 

Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas. 

Coñecer a importancia dunha dieta saudable 
Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre 
célula animal e vexetal 

Identificar os compoñentes do aparato circulatorio e coñecer o seu funcionamento Identifica e coñece os orgánulos básicos presentes na célula. 

Indagar acerca das enfermidades máis habituais nos aparatos relacionados co aparato 
circulatorio. 

Coñece como se garda e se transcribe a información xenética. 

Identificar os compoñentes do aparato excretor e coñecer o seu funcionamento. 

 
Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

Indagar acerca das enfermidades máis habituais nos aparatos relacionados co aparato excretor. 
Relaciona cada nutriente coa función que desempeña no organismo, recoñecendo hábitos nutricionais 
saudables 

Coñecer a anatomía básica do sistema nervioso e a función dos seus compoñentes. 

 

Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais trastornos 
da conduta alimentaria. 

Diferenciar entre as partes autónoma e somática do sistema nervioso e os órganos regulados 
de forma voluntaria e involuntaria 

Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición. 

Describir algunhas enfermidades do sistema endócrino 
Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, 
e asóciaas coas súas causas. 

Identificar algunhas das alteracións máis comúns relacionadas coa saúde mental hoxe en día 
Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, 
e asóciaas coas súas causas. 
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Recoñecer os tipos de receptores cos órganos dos sentidos nos que se encontran, as súas 

características e relaciona cada proceso que se leva a cabo na función de relación co órgano ou 

estrutura responsable. 

 

Diferencia as enfermidades máis frecuentes dos órganos, aparatos e sistemas implicados na nutrición, 
asociándoas coas súas causas 

Coñecer e propoñer hábitos saudables relacionados cos sentidos. Identificar problemas 
frecuentes e enfermidades asociadas aos sentidos 

Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de relación 

Identificar os principais ósos e músculos do aparello locomotor 
Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores 
de risco e coa súa prevención 

Detallar as lesións máis frecuentes no aparello locomotor e como se preveñen 
Identifica algunhas enfermidades comúns do sistema endócrino relacionándoas coas súas causas, 
factores de risco e a súa prevención. 

 Recoñece alteracións mentais comúns hoxe en día: estrés, depresión, ansiedade, etc 

 
Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas e 

estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc. 

 

 Especifica a función de cada un dos aparatos e sistemas implicados na funcións de relación 

 
Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e relaciónaos 
coas lesións que producen. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos:  A avaliación é progresiva e continua durante todo o curso, realizando as seguintes accións: 
- 1º e 2º trimestre: nestes trimestres, os criterios de avaliación foron: 

– Traballo diario do alumnado valorando o interese e esforzo por superar as dificultades 

– Traballo práctico realizado dentro e fóra da aula, materializado no caderno de aula 

– Traballos obrigatorios (escritos, maquetas, power point,... de temas relacionados coa unidade correspondente 

– Traballos optativos 

– Prácticas de laboratorio, onde deben mostrar unha responsabilidade e unha curiosidade por pescudar como se 
desenvolven determinados fenómenos, químicos, físicos, biolóxicos ou xeolóxicos. 

– Probas escritas 

– Uso das TIC´s 
 

- 3º trimestre: nestes trimestre teremos en conta: 
Realización de tarefas semanais, de repaso, reforzo e recuperación de contidos. Cualificaranse entre 5 e 10, sempre 
valorando positivamente o esforzo e traballo do alumnado 

Instrumentos: 
1º e 2º trimestres: 
- Probas escritas 
- Actividades orais 
- Traballo diario 
- Prácticas de laboratorio 
- Actitude de alumno 
3º trimestre: 
- Actividades e tarefas de compresión, repaso, reforzo e recuperación de contidos 
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Cualificación final 

 
Nota final na avaliación ordinaria: Nota media entre as notas da 1º e 2º trimestre + 15% Nota media dos traballos 
realizados despois do período de confinamento (máximo 1,5 puntos) 

Proba extraordinaria de 
setembro 

A avaliación extraordinaria consistirá na realización dun exame xeral sobre os contidos impartidos no curso, durante a 
fase presencial. 

Alumnado de materia 
pendente 

 
Non hai pendentes de bioloxía  

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso e reforzo dos temas vistos durante o curso, así como textos de carácter científico 
adaptado ao seu   nivel, vídeos, enlaces a webs,.. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

As actividades propóñense a través da aula virtual, e correo electrónico. Realización de algunha clase mediante 
vídeo conferencia. 

Son actividades que se poden realizar con ordenador ou na libreta de aula, que poden devolver mediante 
correo, ou a través da aula virtual para a súa revisión e corrección. 
Todos os alumnos teñen conectividade 

Materiais e recursos 

Aula Virtual 

Correo gmail de aula e drive 

Materiais de contidos, feitos polo departamento 

Artigos de xornais sobre a actualidade da situación do coronavirus, medio ambiente,.... 
Enalces web a diferentes páxinas de recursos. 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO 

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 
Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, e 
interpretar as relacións evolutivas entre elas 

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

Identifica e coñece as principais características celulares dos diferentes organismos: procariota 
e eucariota (animal e vexetal). 

Coñece os fundamentos da teoría celular. 

Recoñece a estrutura básica da célula, os orgánulos máis importantes e as funcións que estes 
realizan nela 

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

Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 

Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo celular, a través da 

observación directa ou indirecta  

 

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

Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina 
Coñece como se produce o mecanismo da transmisión da información xenética e identifica os 
cromosomas como o soporte da información xenética. 

 

Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose, e revisar o 
seu significado e a súa importancia biolóxica. 

Describe as técnicas de clonación animal, e distingue clonación terapéutica  
e reprodutiva. 
 

Comparar a estrutura dos cromosomas  
e da cromatina.  
 

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

Coñece como se producen os mecanismos de mitose e meiose. Distingue as súas fases e 
relaciónaas coa súa actividade e función na célula. 

Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético 

Comprende as características do xenoma humano e do seu cariotipo. 
 

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

Comprender o proceso da clonación. 
Explica de forma básica como se produce o proceso de clonación dun ser vivo 
 

Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos 

con un ou dous caracteres. 

 

Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e relacionalos coa súa función. 
Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e relaciónaos cos 
fenómenos que suceden na actualidade. 

Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética 
Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo 
da historia da Terra, e recoñece algúns animais e plantas característicos de cada era 

Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética, e comprender a relación Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeolóxica 
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entre mutación e evolución. 

Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da herdanza na resolución de 

problemas sinxelos, e recoñecer a base cromosómica das leis de Mendel.  

 

Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 

 

Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra 

Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como procedemento para o estudo 
dunha zona ou dun terreo. 

Analiza as probas da deriva continental e cales foron os fallos que impediron que fose aceptada. 

 

Comprender os argumentos de Wegener para explicar a deriva continental Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo 

Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relacionalos 
coa súa situación en mapas terrestres 

Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude 

Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos. 

 
Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude. 

Analizar as actividades sísmica e volcánica, as súas características e os efectos que xeran. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna. 

Analizar como a tectónica de placas se considera unha teoría global porque explica a maior 
parte dos fenómenos xeolóxicos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación é progresiva e continua durante todo o curso, realizando as seguintes accións: 
- 1º e 2º trimestre: nestes trimestres, os criterios de avaliación foron: 

– Traballo diario do alumnado valorando o interese e esforzo por superar as dificultades 

– Traballo práctico realizado dentro e fóra da aula, materializado no caderno de aula 

– Traballos obrigatorios (escritos, maquetas, power point,... de temas relacionados coa unidade correspondente 

– Traballos optativos 

– Prácticas de laboratorio, onde deben mostrar unha responsabilidade e unha curiosidade por pescudar como se 
desenvolven determinados fenómenos, químicos, físicos, biolóxicos ou xeolóxicos. 

– Probas escritas 

– Uso das TIC´s 
 

- 3º trimestre: nestes trimestre teremos en conta: 
Realización de tarefas semanais, de repaso, reforzo e recuperación de contidos. Cualificaranse entre 5 e 10, sempre 
valorando positivamente o esforzo e traballo do alumnado 

Instrumentos: 
1º e 2º trimestres: 
- Probas escritas 
- Actividades orais 
- Traballo diario 
- Prácticas de laboratorio 
- Actitude de alumno 
3º trimestre: 
- Actividades e tarefas de compresión, repaso, reforzo e recuperación de contidos 
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Cualificación final 

 
Nota final na avaliación ordinaria: Nota media entre as notas da 1º e 2º trimestre + 15% Nota media dos traballos 
realizados despois do período de confinamento (máximo 1,5 puntos) 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
A avaliación extraordinaria consistirá na realización dun exame xeral sobre os contidos impartidos no curso, durante a 
fase presencial. 

Alumnado de materia 
pendente 

Non hai alumnado con pendentes de Bioloxía de 3º da ESO 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso e reforzo dos temas vistos durante o curso, así como textos de carácter científico 
adaptado ao seu   nivel, vídeos, enlaces a webs,.. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

As actividades propóñense a través da aula virtual, e correo electrónico. Realización de algunha clase mediante 
vídeo conferencia. 

Son actividades que se poden realizar con ordenador ou na libreta de aula, que poden devolver mediante 
correo, ou a través da aula virtual para a súa revisión e corrección. 
Todos os alumnos teñen conectividade 

 

Materiais e recursos 

Aula Virtual 

Correo gmail de aula e drive 

Materiais de contidos, feitos polo departamento 

Artigos de xornais sobre a actualidade da situación do coronavirus, medio ambiente,.... 
Enalces web a diferentes páxinas de recursos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Información ao alumnado e ás familias: Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación a través do titor, 

polo sistema de comunicación que se está a utilizar de modo habitual, e se facilitará a resolución de dúbidas 

mediante titorías telefónicas. Así mesmo se notificará da publicación da documentación na web do centro. 

Publicidade  
Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a documentación 
de centro. 
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CURSO/MATERIA ……………..1º ESO / LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Leer, comprender,  interpretar y valorar textos en diferentes formatos y 

soportes. 

 LCLB2.1.1. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. 

 LCLB2.1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

  LCLB2.1.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 

B2.2. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en 
papel  o digital, para integrarla en un proceso de aprendizaje  continuo. 

 

 LCLB2.2.1. Utiliza, de manera autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

B2.3. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

 LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos 

(esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.) y redacta borradores de 

escritura. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el ámbito 

de uso. 

 LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados, imitando textos modelo. 

 LCLB2.4.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 



 
 
 
 

 

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. 

 LCLB3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 

textos, y utiliza este conocimiento para corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

Leer El asesinato del profesor de Matemáticas, mostrando interés por la lectura 
 LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación:  la  evaluación  será continua y globalizadora.  La nota  será  la media  

de la  1ª y la  2ª. El trabajo  realizado  por  el  alumnado  durante  el  tercer 

trimestre le  servirá  para  aumentar  como  máximo un punto en esa  

cualificación. El alumnado deberá haber presentado, al menos el 80% de las 

actividades propuestas. 

Procedementos:  se tendrá en cuenta que el alumnado presente las actividades 

requeridas y en plazo y que  lea el libro de lectura recomendado para que pueda 

contestar satisfactoriamente al cuestionario que se le aporta. 

Instrumentos: 
Registro de todas las actividades  que  el alumnado  vaya realizando  a través 
de un correo electrónico creado  exprofeso  y valoración de dichas actividades a 
través de una escala de observación    

Cualificación final 

La cualificación final de Junio será la media de las 2 evaluaciones anteriores, 

siempre teniedo en cuenta el beneficio del alumnado y el trabajo realizado 

durante este trimestre. Si el alumno/a, a pesar de haber presentado las 

actividades de refuerzo, no alcanza 5 en la cualificación, tendrá que presentarse 

a la prueba extraordinaria de septiembre. 

Proba extraordinaria de setembro Se realizará una prueba basada en la materia impartida durante el primer y 

segundo trimestre del curso, correspondiente a la 1ª y 2ª evaluación. Para ello 

me remito a los contenidos mínimos establecidos en la programación general 

referidos a cada curso y trimestre. 

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación 



 
 
 
 

 

En 1º eso , NO hay ningún alumno/alumna con la materia de Lengua Castellana 

y Literatura pendiente. 

Criterios de cualificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades 
Actividades de repaso, refuerzo y recuperación, así como de lectura del libro 

propuesto que se constatará a partir de un cuestionario enviado al alumnado. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) Todo el alumnado tiene conectividad. 

Materiais e recursos 

Libro de texto, materiales de internet: páginas web, tutoriales de youtube..., 

libro de lectura, correo electrónico a disposición del alumnado para solventar 

posibles dudas, esquemas y material dado en la 1ª y 2ª evaluación. 

 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias  
SE COMUNICARÁN A LAS  FAMILIAS LAS LÍNEAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN, POR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN  QUE SE ESTÁ A UTILIZAR DE MODO HABITUAL, Y SE FACILITARÁ LA RESOLUCIÓN DE DUDAS 

MEDIANTE TUTORÍAS TELEFÓNICAS. ASIMISMO SE NOTIFICARÁ LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA WEB 

DEL CENTRO. 
 

 

Publicidade  
SE PUBLICARANSE NA WEB DO CENTRO AS MODIFICACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS, NO ESPAZO HABILITADO PARA 

A DOCUMENTACIÓN DE CENTRO 



 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

CURSO/MATERIA ………2ºESO / LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
 

LCL82.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo 
y el tipo de texto. 
LCL82.1.2. Comprende el significado de las palabras propias  de nivel formal de 
la  lengua y las incorpora a su repertorio léxico. 
LCL82.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

B2.3. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en  
papel o digital, para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 

LCLB2.3.1. Utiliza de manera autónoma diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

B2.5. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el 
ámbito de uso 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados, imitando textos modelo. 

B3.1 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus  normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de textos • orales y escritos,  y para la 
composición  y la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos. 

LCLB3.1.1. Reconoce y explica  el uso de las categorías gramaticales en los textos, 
y utiliza  este  conocimiento para corregir errores de Concordancia en textos propios 
y ajenos. 
LCLB3.1.2.  Reconoce   y   corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones orales, escritas y audiovisuales. 
LCLB3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales 

y escritas. 

B3.5. Identificar los    • conectores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna presentes en los textos, reconociendo su función en la 
organización del contenido del discurso 

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), y valora 

su función en la organización del contenido del texto. 

B 4. 1. Leer El misterio de la cripta embrujada 
B4.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses. 

 

 



 
 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación:  la  evaluación  será continua y globalizadora.  La nota  será  la media  

de la  1ª y la  2ª. El trabajo  realizado  por  el  alumnado  durante  el  tercer 

trimestre le  servirá  para  aumentar  como  máximo un punto en esa  

cualificación. El alumnado deberá haber presentado, al menos el 80% de las 

actividades propuestas. 

Procedementos:  se tendrá en cuenta que el alumnado presente las actividades 

requeridas y en plazo y que  lea el libro de lectura recomendado para que pueda 

contestar satisfactoriamente al cuestionario que se le aporta. 

Instrumentos: Registro de todas las actividades  que  el alumnado  vaya 

realizando  a través de un correo electrónico creado  exprofeso  y valoración de 

dichas actividades a través de una escala de observación    

Cualificación final 

La cualificación final de Junio será la media de las 2 evaluaciones anteriores , 

siempre teniedo en cuenta el beneficio del alumnado y el trabajo realizado 

durante este trimestre. Si el alumno/a, a pesar de haber presentado las 

actividades de refuerzo, no alcanza 5 en la cualificación, tendrá que presentarse 

a la prueba extraordinaria de septiembre. 

Proba extraordinaria de setembro Se realizará una prueba basada en la materia impartida durante el primer y 

segundo trimestre del curso, correspondiente a la 1ª y 2ª evaluación. Para ello 

me remito a los contenidos mínimos establecidos en la programación general 

referidos a cada curso y trimestre. 

Alumnado de materia pendente: En Lengua Castellana y Literatura hay un 

alumno con la materia pendiente. Se le ha aportado una batería de actividades 

correspondientes a las 3 evaluaciones. De que las entregue bien hechas y en 

plazo dependerá la superación de la materia pendiente 

Criterios de avaliación: los mismos requeriddos para el alumando de 1º eso. 

Criterios de cualificación: entregar las actividades bien hechas y en plazo. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: mediante una escala de 

cualificación. Se requrirá que el alumno tenga, al menos, el  50% de las 

actividades de cada evaluación. 

 

 



 
 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades 
Actividades de repaso, refuerzo y recuperación, así como de lectura del libro 

propuesto que se constatará a partir de un cuestionario enviado al alumnado. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) Todo el alumnado posee conectividad. 

Materiais e recursos 

Libro de texto, materiales de internet: páginas web, tutoriales de youtube..., 

libro de lectura, correo electrónico a disposición del alumnado para solventar 

posibles dudas, esquemas y material dado en la 1ª y 2ª evaluación. 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias SE COMUNICARÁN A LAS  FAMILIAS LAS LÍNEAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN, POR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN  QUE SE ESTÁ A UTILIZAR DE MODO HABITUAL, Y SE FACILITARÁ LA RESOLUCIÓN DE DUDAS 

MEDIANTE TUTORÍAS TELEFÓNICAS. ASIMISMO SE NOTIFICARÁ LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA WEB 

DEL CENTRO. 
 
 

Publicidade  
SE PUBLICARANSE NA WEB DO CENTRO AS MODIFICACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS, NO ESPAZO HABILITADO PARA 

A DOCUMENTACIÓN DE CENTRO 
 

 

 

 

CURSO/MATERIA ……3ºESO / LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 



 
 
 
 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y 
soportes. 

LCLB2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumen- tativos y dialogados 

identificandola tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organi- 

zación del contenido. 

B2.4. Buscar y manejar • información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o digital, 

para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, e integra los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

B2.6. Escribir textos en • diferentes soportes y formatos,  en  relación con el ámbito de uso. LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diversos tipos de argumento, imitando textos modelo. 
LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuales en las exposiciones y en las 
argumentaciones. 

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos, y para la composición y la 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los usos de la lengua. 

LCLB3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos y 
utiliza este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. 

B3.2. Reconocer y analizar• la estructura de las palabras pertenecientes a las diversas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas 

LCLB3.2.2. Explica los procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

B3.4. Reconocer, usar y  • explicar los elementos constitutivos de la oración simple. LCL83.4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 
simple, diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o la ausencia 
del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

B 4. 1. Leer Historia de una escalera 
LCLB4.1.1. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 

los aspectos que más llamaron su atención y lo que la lectura le aportó como experiencia 

personal. 

 

 



 
 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación:  la  evaluación  será continua y globalizadora.  La nota  será  la media  

de la  1ª y la  2ª. El trabajo  realizado  por  el  alumnado  durante  el  tercer 

trimestre le  servirá  para  aumentar  como  máximo un punto en esa  

cualificación. El alumnado deberá haber presentado, al menos el 80% de las 

actividades propuestas. 

Procedementos: se tendrá en cuenta que el alumnado presente las actividades 

requeridas y en plazo y que  lea el libro de lectura recomendado para que pueda 

contestar satisfactoriamente al cuestionario que se le aporta. 

Instrumentos: Registro de todas las actividades  que  el alumnado  vaya 

realizando  a través de un correo electrónico creado  exprofeso  y valoración de 

dichas actividades a través de una escala de observación 

Cualificación final La cualificación final de Junio será la media de las 2 evaluaciones anteriores, 

siempre teniedo en cuenta el beneficio del alumnado y el trabajo realizado 

durante este trimestre. Si el alumno/a, a pesar de haber presentado las 

actividades de refuerzo, no alcanza 5 en la cualificación, tendrá que presentarse 

a la prueba extraordinaria de septiembre. 

Proba extraordinaria de setembro Se realizará una prueba basada en la materia impartida durante el primer y 

segundo trimestre del curso, correspondiente a la 1ª y 2ª evaluación. Para ello 

me remito a los contenidos mínimos establecidos en la programación general 

referidos a cada curso y trimestre. 

Alumnado de materia pendente 

No hay alumnado con la materia de Lengua Castellana y Literatura pendiente. 

Criterios de avaliación 

Criterios de cualificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 



 
 
 
 

 

Actividades 
Actividades de repaso, refuerzo y recuperación, así como de lectura del libro 

propuesto que se constatará a partir de un cuestionario enviado al alumnado. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) Todo el alumnado posee conectividad. 

Materiais e recursos 

Libro de texto, materiales de internet: páginas web, tutoriales de youtube..., 

libro de lectura, correo electrónico a disposición del alumnado para solventar 

posibles dudas, esquemas y material dado en la 1ª y 2ª evaluación. 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias 

SE COMUNICARÁN A LAS  FAMILIAS LAS LÍNEAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN, POR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN  QUE SE ESTÁ A UTILIZAR DE MODO HABITUAL, Y SE FACILITARÁ LA RESOLUCIÓN DE DUDAS 

MEDIANTE TUTORÍAS TELEFÓNICAS. ASIMISMO SE NOTIFICARÁ LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA WEB 

DEL CENTRO. 
 
 

Publicidade 

 
SE PUBLICARANSE NA WEB DO CENTRO AS MODIFICACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS, NO ESPAZO HABILITADO PARA 

A DOCUMENTACIÓN DE CENTRO 
 

 

 

 

CURSO/MATERIA ……4ºESO / LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 



 
 
 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 
textos. 
LCLB2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las secundarias, y estableciendo relaciones entre ellas. 
LCLB2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada de éste. 

LCLB2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente, y realizando hipótesis sobre él. 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en diferentes 

soportes y formatos 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos personal, 
educativo, social y laboral, y de relaciones con organizaciones, identificando la 
tipología textual seleccionada (narración, exposición, etc.), la organización del 
contenido y el formato utilizado. 
LCLB2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las relaciona entre sí y 
con el contexto, las secuencia y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, en un proceso 
de aprendizaje continuo. 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 
información,integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos 

B3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto en donde 
aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres. 

LCLB3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa del texto en donde aparecen. 

B3.2 Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales 
en relación con la intención comunicativa del texto en donde aparecen. 

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto 

en donde aparecen. 



 
 
 
 

 

B3.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje autónomo . 

LCLB3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel 
y formato digital, resuelve eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresa 
en el aprendizaje autónomo 

B3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas 

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintácticamente y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan alrededor 
de ella. 
LCLB3.6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el 
sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 

B 4. 1. Leer Como agua para chocolate LCLB 4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias próximas a sus gustos y a sus aficiones. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación:  la  evaluación  será continua y globalizadora.  La nota  será  la media  

de la  1ª y la  2ª. El trabajo  realizado  por  el  alumnado  durante  el  tercer 

trimestre le  servirá  para  aumentar  como  máximo un punto en esa  

cualificación. El alumnado deberá haber presentado, al menos el 80% de las 

actividades propuestas. 

Procedementos: se tendrá en cuenta que el alumnado presente las actividades 

requeridas y en plazo y que  lea el libro de lectura recomendado para que pueda 

contestar satisfactoriamente al cuestionario que se le aporta. 

Instrumentos: Registro de todas las actividades  que  el alumnado  vaya 

realizando  a través de un correo electrónico creado  exprofeso  y valoración de 

dichas actividades a través de una escala de observación 

Cualificación final 

La cualificación final de Junio será la media de las 2 evaluaciones anteriores, 

siempre teniedo en cuenta el beneficio del alumnado y el trabajo realizado 

durante este trimestre. Si el alumno/a, a pesar de haber presentado las 

actividades de refuerzo, no alcanza 5 en la cualificación, tendrá que presentarse 

a la prueba extraordinaria de septiembre. 



 
 
 
 

 

Proba extraordinaria de setembro Se realizará una prueba basada en la materia impartida durante el primer y 

segundo trimestre del curso, correspondiente a la 1ª y 2ª evaluación. Para ello 

me remito a los contenidos mínimos establecidos en la programación general 

referidos a cada curso y trimestre. 

Alumnado de materia pendente 

No hay alumnado con la materia de Lengua Castellana y Literatura pendiente. 

Criterios de avaliación 

Criterios de cualificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades 

Actividades de repaso, refuerzo y recuperación, así como de lectura del libro 

propuesto que se constatará a partir de un cuestionario enviado al alumnado. 

Además, en este curso, se enviarán al alumnado actividades de ampliación de 

literatura, con las cuales el alumnado tendrá que trabajar enviando esquemas, 

resúmenes etc. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) Todo el alumnado posee conectividad. 

Materiais e recursos 

Libro de texto, materiales de internet: páginas web, tutoriales de youtube..., 

libro de lectura, correo electrónico a disposición del alumnado para solventar 

posibles dudas, esquemas y material dado en la 1ª y 2ª evaluación. Además se 

proporciona material sobre las diferentes épocas literarias que trabajaremos 

durante esta evaluación. 

 



 
 
 
 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias 

 
SE COMUNICARÁN A LAS  FAMILIAS LAS LÍNEAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN, POR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN  QUE SE ESTÁ A UTILIZAR DE MODO HABITUAL, Y SE FACILITARÁ LA RESOLUCIÓN DE DUDAS 

MEDIANTE TUTORÍAS TELEFÓNICAS. ASIMISMO SE NOTIFICARÁ LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA WEB 

DEL CENTRO. 
 
 

Publicidade 

 
SE PUBLICARANSE NA WEB DO CENTRO AS MODIFICACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS, NO ESPAZO HABILITADO PARA 

A DOCUMENTACIÓN DE CENTRO 
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 1. Bloque 1: Xeografía e Historia

 1.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Xeografía e Historia

 a) 1º ESO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos 
da terra e a existencia das estacións e do día e da noite, e comprender a súa 
importancia na distribución dos climas e da Biota.

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na 
distribución da radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta.

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de 
similares horas. 

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en 
soporte analóxico e dixital, e as súas escalas

XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de 
Mercator con unha de Peters.

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os seus 
usos principais.

XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas.

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os 
hemisferios da Terra e as súas principais características.

XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos 
de coordenadas xeográficas.

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais,
os grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as súas 
características.

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e 
mundial.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 
características xerais.

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias 
físicas principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis 
importantes, ríos e cadeas montañosas principais.
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XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e 
reflictan os elementos máis importantes.

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.

B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do 
relevo continental.

XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo 
europeo.

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo.

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso 
continente.

B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais 
espazos naturais.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e
as súas consecuencias.

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles.

 b) 2º ESO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación.

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade.

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da 
falta de fontes históricas neste período.

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode 
escribir sobre o pasado.
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B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos 
xermánicos.

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio 
Romano coas dos reinos xermánicos

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 
campesiños.

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos
socioeconómicos, políticos e culturais.

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media.

B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns 
na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus.

XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e 
repoboación cristiás na Península Ibérica.

XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago.

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e 
sociais.

XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 
sociedades medievais europeas.

B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.

 c) 3º ESO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe
satélite

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos 
de coordenadas xeográficas.

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos

B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España. XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, provincias e illas.

B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e 
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sector primario e secundario, e extraer conclusións. analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres
sectores, identificando distintas políticas económicas.

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.

B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun 
sistema económico.

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el.

B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de 
recurso agrario no mundo, e as máis importantes masas forestais do mundo.

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de 
minerais no mundo.

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía no mundo.

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de 
pesca, usando recursos impresos e dixitais.

B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a 
través de lendas e símbolos adecuados. 

B2.9. Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto 
agrario e outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas 
afastadas, e extrae conclusións.

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun 
país.

XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na 
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actualidade.

XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns 
polas que se constitúen.

B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica. XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega.

B2.12. Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan os 
niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa entre países en 
desenvolvemento e os desenvolvidos.

XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como 
Brasil e Francia.

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para
explicar o funcionamento do comercio, e sinala os organismos que agrupan as 
zonas comerciais.

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, 
utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de 
intercambio.

 d) 4º ESO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, 
social e económico.

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o 
Absolutismo e o Parlamentarismo.

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.

B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social
en Europa e en América.

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as 
implicacións que ten nalgunhas monarquías.

B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica desde os séculos XVII e 
XVIII.

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e 
contextualiza o papel dos científicos na súa propia época.
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XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico 
nunha variedade de áreas. 

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos 
séculos XVIII e XIX.

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor 
destas non só como información senón tamén como evidencia para os/as 
historiadores/as.

B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en 
Europa e América nos séculos XVIII e XIX.

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a 
explicacións causais, e sinala os proles e os contras.

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e 
indica os proles e os contras.

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de 
fontes. 

B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu 
encadeamento causal.

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en 
Inglaterra.

B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos 
cambios.

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de 
Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.

XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países 
nórdicos.

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva 
consigo.

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades 
industriais.

B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a 
raíz da industrialización parcial do país.

XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos 
cambios económicos en España.

B3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e 
a súa relación coas revolucións industriais

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais 
avances científicos e tecnolóxicos do século XIX.
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B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico 
e político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX.

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha 
realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas 
transnacionais.

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.

B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución 
do imperialismo.

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas 
interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de 
Versalles.

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación 
histórica, da I Guerra Mundial.

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e 
desde a dos aliados.

B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución Rusa.

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa 
na súa época e na actualidade.

B4.5. Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en distintas 
áreas, e recoñecer a orixinalidade de movementos artísticos como o 
impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" en Europa.

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos 
arquitectónicos da arte do século XIX.

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.

B4.5. Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en distintas 
áreas, e recoñecer a orixinalidade de movementos artísticos como o 
impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" en Europa.

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as 
posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 
2008.

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en 
Europa.

B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II 
República e ao estoupido da Guerra Civil

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e 
reaccións a elas.

XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e 
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internacional.

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas 
ou outras segundo as narrativas).

B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra
total.

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.

B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945, 
e as relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS.

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos 
conflitos enmarcados na época da Guerra Fría.
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 1.2. Avaliación e cualificación Xeografía e Historia

Avaliación Procedementos: procedementos de carácter subxectivo 

e obxectivo según as tarefas

Instrumentos: Exames presenciais realizados antes do 12

de maio. Actividades feitas on line, entregadas ao correo 

electrónico ou na Aula Virtual.

Cualificación final A nota final será a media das dúas primeiras 

avaliacións tendo en conta os exames e exercicios 

realizados ata o día 12 de marzo, máis un máximo de 1,5

puntos tendo en conta as actividades realizadas a partir 

de esa data.

De esta maneira, establécese os seguintes criterios:

• O/a alumno/a non entrega ningunha actividade on 

line: súmase 0 puntos

• O/a alumno/a entrega todas as actividades on line e 

están correctas: súmase 1,5 puntos.

• No caso de que o alumno non entregue todas as 

actividades ou non estén correctas na súa totalidade,
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a nota a sumar será proporcional, variando entre 

0,25 e 1,25.

No caso de que o/a alumno/a teña algún exame suspenso 

por debaixo da nota mínima para facer media (3.5, 

establecido na programación), éste deberá facer 

actividades específicas sobre a materia de ese exame. A 

realización desta materia poderá supoñer un máximo de 2 

puntos a sumar na nota dese exame. Esto facilitará facer 

media.

Proba extraordinaria de setembro Na proba extraordinaria de setembro acudirá o alumnado 

que non acadara unha nota media de 5 despois de 

aplicarse os puntos anteriores. Consistirá nunha proba 

escrita.

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación:

1º ESO:

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os
movementos da terra e a existencia das estacións e do día e da 
noite, e comprender a súa importancia na distribución dos 
climas e da Biota.
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B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou 
imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, 
e das súas características xerais.

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico 
europeo.

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos 
bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico europeo.

B3.6. Entender o proceso de hominización.

B3.9. Coñecer as características da vida humana 
correspondentes aos dous períodos en que se divide a 
Prehistoria: Paleolítico e Neolítico.

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura.

B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia.

B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de 
Exipto e de Mesopotamia.

B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a 
transcendencia do concepto de democracia.

B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a 
economía e a cultura romanas, e recoñecer os conceptos de 
cambio e continuidade na historia da Roma antiga.

B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras 
da arte grega e romana, diferenciando entre os que son 
específicos.
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2º ESO:

B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos 
reinos xermánicos.

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias.

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos
seus aspectos socioeconómicos, políticos e culturais.

B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos 
reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións con Al-
Andalus.

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias 
económicas e sociais.

B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na 
Idade Media.

B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a 
densidade de poboación e as migracións.

B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa 
distribución, evolución e dinámica, e ás súas migracións e 
políticas de poboación.

 2.3. Analizar as características da poboación española, a súa 
distribución, dinámica e evolución, e os movementos 
migratorios.

B2.4. Analiza as características da poboación de Galicia, a súa 
distribución, dinámica e evolución, e os movementos 
migratorios
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 B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e 
identificar e comentar o papel das cidades mundiais como 
dinamizadoras da economía das súas rexións.

B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e 
os seus contras en Europa.

B2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e 
galegas, e as formas de ocupación do espazo urbano.

Criterios de cualificación:

A nota será a resultante dos exames feitos nas dúas 
primeiras avaliacións. Se non é suficiente, na convocatoria 
de setembro realizarase un exame.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Traballos e exames.
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 1.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre Xeografía e Historia

Actividades As actividades consisten en buscar información, responder 
preguntas cortas, facer pequenas redaccións, completar 
frases e indicar verdadeiro ou falso. A información deberá 
ser buscada nos libros de texto ou nos apuntes.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen 
conectividade)

Para facilitar o máximo posible a realización de tarefas, en 
xeral non requerirán unha conexión continuada a internet. 
O obxetivo é que o alumnado poida copiar ou imprimir as 
tarefas e despois traballar no seu caderno. Haberá 
actividades opcionais que requiran conectividade.

Materiais e recursos Libro de texto, caderno para traballar. Para informarse das 
actividades poderán usarse calquera medio 
informático(ordenador, móbil, tablet) e unha conexión de 
datos mínima.
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 2. Bloque 2: Cultura Clásica

 2.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Cultura Clásica

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais 

deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a súa 
xenealoxía e establecendo as relacións entre os diferentes deuses.

B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e establecer semellanzas e 
diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e os actuais.

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, 
e explica os principais aspectos que os diferencian.

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade 
clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na 
literatura ou na tradición relixiosa.

CB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura 
do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición clásica neste 
fenómeno e sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan 
entre ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de 
cada época.

CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que 
sexan claras e sinxelas, describindo, a través do uso que se fai destas, os 
aspectos básicos que en cada caso se asocian á tradición grecolatina.

B3.3. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e da relixión 
grega coas actuais.

CCB3.3.1. Enumera e explica as principais características da relixión grega, 
póndoas en relación con outros aspectos básicos da cultura helénica e 
establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras 
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culturas.

B3.4. Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e distinguir a relixión 
oficial das manifestacións do culto privado.

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os 
trazos que lles son propios.

B6.6. Identificar a orixe grecolatina do léxico das linguas de España e doutras 
linguas modernas.

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e 
latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España e
doutras linguas modernas, e explica o seu significado a partir do termo de 
orixe.

B6.7. Distinguir e identificar latinismos, cultismos, semicultismos e termos 
patrimoniais.

CCB6.7.2. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual.

B7.4. Realizar traballos de investigación sobre a pervivencia da civilización 
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da información e a 
comunicación.

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para recabar 
información e realizar traballos de investigación acerca da pervivencia da 
civilización clásica na nosa cultura.
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 2.2. Avaliación e cualificación Cultura Clásica

Avaliación Procedementos de carácter subxectivo e obxectivo según 

as tarefas

Presentación de traballos, cuestionarios, kahoot.

Cualificación final A nota final sairá da media entre as dúas primeiras 

avaliacións e a suma do logrado no terceiro trimestre 

NOTA FINAL= ((T1+T2)/2)+T3 

No terceiro trimestre poden conseguir un máximo de dous 

puntos, distribuidos da seguinte maneira: 

1 punto: traballo sobre mitoloxía

0,5: kahoot sobre mitoloxía

0.5: cuestionario sobre expresións latinas

1 punto: presentación sobre personaxes da antigüedad

Ainda que poidan obter 3 puntos, o máximo que sumarán 

serán 2 puntos. 
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Os Indicadores de Logro serán as rúbricas para cada 

apartado.

Proba extraordinaria de setembro Non será necesaria pois todo o alumnado ten as dúas ava-
liacións aprobadas

Alumnado de materia pendente Non hai alumnado coa materia pendente
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 2.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre Cultura Clásica

Actividades Traballo sobre mitoloxía

Kahoot sobre mitoloxía

Cuestionario sobre expresións latinas

Traballo sobre personaxes da antigüedade

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen 
conectividade)

O alumnado non presenta problemas de conexión graves. 
Ainda así permitiriase a entrega a man dos diferentes 
traballos se fora necesario

Materiais e recursos Aula virtual

Google classroom (opcional)

Correo electrónico

Ferramentas ofimática

Espazo abalar
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 3. Información e publicidade
Información ao alumnado e ás familias Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación, 

polo sistema de comunicación que se está a utilizar de 
modo habitual, e se facilitará a resolución de dúbidas 
mediante titorías telefónicas. Así mesmo se notificará da 
publicación da documentación na web do centro. 

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das 
programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 
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CURSO: 1º E.S.O.    MATERIA: FRANCÉS 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Unidade 0 : 

Ser capaz de contar ata 20. 

Saber utilizar as diferentes formas de saudar. 

Saber recoñecer preguntas para poder presentarse.  

Saber presentarse. 

Saber formular preguntas para presentar a alguén.  

Saber deletrear palabras. 

Ser capaz de extraer información global e específica en pequenos textos.  

Saber establecer estratexias para comprender e facerse entender. 

Unidade 0 : 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender un modelo de frases curtas para saudar e presentarse e 

entender cando se conta e deletrea palabras. 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais de 

textos curtos orais. 

Recoñecer e comprender preguntas para poder presentarse. 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Ler e repetir os diálogos para saudar e presentarse. Repetir as letras do 

alfabeto e deletrear palabras. Ler os números ata 20. 

Repetir e memorizar o nome dalgunhas cores e saber preguntar e dicir cal é a 

súa preferida. 

Preparar a súa produción oral e desenvolver estratexias para facerse 

entender. 

Preparar as actividades de lectura propostas. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 



 
 
 
 

 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais a través 

das imaxes, da identificación do contexto comunicativo e dos seus 

coñecementos previos. 

Comprender os mini-diálogos da unidade. 

Bloque 4: Produción de textos escritos:  

Escribir frases curtas para saudar e presentarse. Escribir os números ata 15. 

Relacionar pequenos textos de saúdos e de presentacións con imaxes. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

As tres primeiras persoas do presente do verbo “s’appeler” 

As estruturas  Comment tu t’appelles? Comment ça va? 

Unidade 1: 

Saber identificar e describir un obxecto. 

 Saber comunicarse en clase. 

Saber falar do seu horario escolar. 

Ser capaz de extraer información global e específica en pequenos textos.  

Saber establecer estratexias para comprender e facerse entender. 

Unidade 1: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender situacións onde se identifican  obxectos 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais de 

textos curtos orais no contexto escolar. 

Recoñecer e comprender preguntas para identificar obxectos, materias de 

clase e o horario escolar 

Escoitar e comprender un cómic 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Construír pequenos textos orais que falen do material escolar, os obxectos, 



 
 
 
 

 

as materias e o horario escolar. 

Responder a preguntas referidas ao material escolar, os obxectos, as 

materias e o horario escolar 

Preparar a súa produción oral e desenvolver estratexias para facerse 

entender 

Preparar as actividades de lectura propostas 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais a través 

das imaxes, da identificación do contexto comunicativo e dos seus 

coñecementos previos 

Comprender os mini-diálogos da unidade. Relacionar textos con imaxes 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Escribir un pequeno texto para presentarse, indicando o curso en que se 

está, as materias preferidas e a súa cor preferida. 

Escribir os números da semana 

Escribir o nome das materias e dos obxectos escolares 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

Os artigos definidos e indefinidos 

As estruturas Qu’est-ce que c’est? C’est… 

Vocabulario referido ao material escolar, os obxectos, as materias e ao 

horario escolar. 



 
 
 
 

 

Aproximación ao son “o” nasal e ao correpondente á grafía “ai”  

Diferenciar a pronuncia do singular “le” e o plural “les” 

Aspectos socioculturais: 

O sistema escolar francés: horarios, materias e instalacións 

Unidade 2: 

Criterios de avaliación: 

Saber falar dos seus gustos 

Saber describirse e describir a alguén  

Saber dicir unha data 

Ser capaz de extraer información global e específica en pequenos textos.  

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, os puntos principais ou a información máis importante do 

texto. 

Saber establecer estratexias para comprender e facerse entender 

Unidade 2: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais de 

textos curtos orais. 

Recoñecer e comprender preguntas relacionadas cos gustos, deportes 

preferidos e coas datas 

Recoñecer a marca de feminino dos adxectivos de descrición Identificar 

oralmente as formas do verbo être nun diálogo  

Comprender mensaxes orais de xoves que expresan os seus gustos.  

Comprender unha situación con axuda de indicios non verbais. 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Describirse e describir a un compañeiro 

Responder a preguntas relacionadas cos seus gustos en xeral, co seu deporte 

preferido, coa data de aniversario. 

Saber formular preguntas para coñecer os gustos de alguén e a súa data de 

aniversario. 

Preparar a súa produción oral e desenvolver estratexias para facerse 

entender 



 
 
 
 

 

Preparar as actividades de lectura propostas 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Ler e comprender a personaxes que se presentan e falan dos seus gustos. 

Recoñecer informacións xa coñecidas polo alumno. 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais a través 

das imaxes, da identificación do contexto comunicativo e dos seus 

coñecementos previos. 

Comprender os diálogos da unidade. Relacionar textos con imaxes. 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Escribir un pequeno texto para describirse ou describir a alguén.  

Escribir os meses do ano e os números ata o 31 

Escribir o vocabulario relacionado cos gustos persoais e coa descrición 

persoal 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

As tres primeiras persoas do presente dos verbos en –er: aimer, détester, 

préférer, adorer. O presente do verbo être 

O feminino e o plural dos adxectivos de descrición 

Vocabulario referido aos meses do ano, os números ata o 31, os deportes e 

pasatempos e os adxectivos de descrición 

 Aproximación á realización dos sons [y] et [R] A lectura da grafía “ou” e do –

e mudo 



 
 
 
 

 

 Aspectos socioculturais: 

Coñecer a data de celebración dalgunhas festas francesas Coñecer algúns 

símbolos de Francia 

Unidade 3:  

Criterios de avaliación: 

Saber describir accións cos verbos da unidade 

Saber dicir que xestos se fan na vida cotiá para respectar o medioambiente 

Identificar os sons e saber ler as grafías traballados na unidade 

Coñecer datos básicos da xeografía francesa (fronteiras, ,algúns nomes de 

montañas, ríos, vilas ) 

Presentar a unha persoa a través dun blogue 

Unidade 3: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender o contexto e a información global e específica referida aos 

verbos de acción dos diálogos escoitados na unidade 

Comprender nun diálogo a información referida ás accións útiles para reciclar 

Relacionar ilustracións de obxectos co seu nome para identificar os sons 

traballados na unidade 

Comprender números de  teléfono 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Saber preguntar e responder a cuestión do que se fai “Qu’est-ce que tu fais?, 

qu’est-ce qu’elle fait? 

Relacionar os sons coas grafías e pronuncialos correctamente Ler 

correctamente os diálogos da unidade 

Ser quen de dicir un número de teléfono 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender os textos que presentan accións útiles para reciclar  

Comprender informacións específicas dadas sobre alguén nun blogue.  

Completar frases ou pequenos textos co léxico visto na unidade 



 
 
 
 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Describir imaxes nas que as personaxes fan diferentes accións. 

Utilizar o pronome “on” en pequenas frases referidas aos xestos ecolóxicos 

do grupo-clase no instituto (Nous, on respecte les livres du collège…) e con 

outras accións. 

Imaxinar frases divertidas cos verbos de acción e o léxico proposto na 

actividade. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: Identificar frases 

negativas coa negación ne…pas (de) Transformar frases afirmativas en 

negativas e viceversa. 

Saber escribir e dicir o presente dos verbos en –er (todas as persoas singular 

e plural) na forma afirmativa e na negativa 

Coñecer o uso do pronome suxeito “on” equivalente a “nous” e transformar 

frases ( de Nous jouons a On joue e viceversa) 

Aspectos socioculturais: 

Coñecer os datos presentados na unidade sobre a xeografía de Francia e 

aportar outros por coñecementos persoais ou previos do alumno. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

  Na materia de Francés, o importante é o proceso e o resultado final e os 

criterios a ter en conta serán: 

-Actitude cara a materia. 

-Colaboración cos compañeiros/as e coa profesora. 

-Traballo individualizado e en equipo. 

-Correcta execución das tarefas encomendadas semanalmente 

-Visualización de  vídeos propostos na aula virtual e análise minuciosa.  

-Presentación de traballos e tarefas dentro duns prazos fixados pola profesora 

coa flexibilidade necesaria nestes momentos. 

  Os devanditos criterios permitirán a valoración do tipo e grao de aprendizaxe 

adquirida e convertense en referente fundamental para valorar a adquisición 

das competencias clave. 

Instrumentos: 

Listas de control. 

 Fichas de recollida de información. 

Caderno do profesor. 

Diario de clase. 

Ordenador con acceso á aula virtual. 

Probas  prácticas na aula virtual a nivel escrito e oral. 



 
 
 
 

 

Cualificación final A seguinte valoración cuantitativa adaptase ás competencias clave aplicadas 

en cada tema, sabendo que o valor das competencias cambia en función da 

práctica proposta. Cada tarefa semanal contén varios estándares de 

aprendizaxe asociados a criterios de avaliación e ás competencias clave.  

Tendo en conta que para a avaliación final calcularase  a nota media dos dous 

primeiros trimestres no que consolidaron certos aprendizaxes, a nota final será 

esta media aritmética  máis unha nota das actividades desenvolvidas na aula 

virtual durante este terceiro trimestre. Esta nota valorará a participación nas 

tarefas do seguinte xeito: 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’5 puntos para o alumnado 

que entregue  as 10 tarefas propostas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’25  puntos para o alumnado 

que entregue 8 ou 9 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1 punto  para o alumnado que 

entregue 6 ou 7 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,75 para o alumnado que 

entregue 4 ou 5 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,5 para o alumnado que 

entregue 2 ou 3 tarefas. 

Esta puntuación aplicarase independentemente dos erros cometidos en cada 

tarefa tendo en conta o esforzo que o alumnado está a facer. 



 
 
 
 

 

 

Proba extraordinaria de setembro 

 

Para aqueles alumnos/as que teñan que realizar a proba extraordinaria en 

setembro por non ter aprobado a materia en xuño, valorarase sobre 10 

soamente unha proba escrita  na que amosará os seus coñecementos tanto a 

nivel oral coma escrito, vistos durante os dous primeiros trimestres do ano 

académico. 

Alumnado de materia pendente Non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

 Elaboración de material específico, adaptando os contidos (especialmente 

os procedimentais) e a metodoloxía ás necesidades do alumno/a que agora 

traballa na plataforma virtual. O obxectivo do reforzo é o de integrar 

paulatinamente ó/á alumno/a na dinámica de traballo habitual do grupo na 

aula virtual, mais, en todo caso, dito reforzo ha de asegurarlle a adquisición de 

tódolos contidos mínimos establecidos para ese curso na programación. 

 Deseñaranse actividades escritas de tipo precomunicativo, é dicir, moi 

“guiadas” con moito apoio visual que faciliten a relación e identificación dos 

contidos lexicais e gramaticais traballados neste trimestre. Deseñaranse 

actividades de comprensión oral encamiñadas a identificar a situación de 

comunicación: quen fala, de que, onde e cando; identificar e discriminar unha 



 
 
 
 

 

información específica, unha palabra ou un son realizando preguntas de 

verdadeiro/falso, de relación ou de identificación ou exclusión. 

Expresión oral: Facilitar a intervención do/da alumno/a na aula virtual en 

actividades gravadas por eles mesmos. 

Expresión escrita moi dirixida. Facilitarlle pautas para a redacción de textos 

moi sinxelos relacionados coas intencións comunicativas xa traballadas. 

Metodoloxía 

   O profesor exercerá o papel de guía, neste caso virtual. 

   Propoñemos como obxectivo principal a adquisición dunha competencia 

comunicativa en tódalas súas vertentes: gramatical, discursiva, sociolingüística, 

estratéxica e sociocultural. Para acadar este principio neste terceiro trimestre, 

articulamos os seus contidos en catro bloques: 

A comunicación oral e escrita. Actividades para dotar ós alumnos dos contidos 

necesarios para expresarse oralmente e por escrito. As actividades abarcan as 

catro destrezas básicas: entender, ler, falar e escribir.Usa-los contidos novos 

en situacións novas: diálogos, xogos, proxectos… 

A reflexión sistemática. Actividades para fomentar nos alumnos unha actitude 

de análise e reflexión sobre a lingua francesa. Para que esta reflexión sexa 

frutífera é preciso: 

Baseala en variadas actividades orais e escritas, e orientala con preguntas. 

Guiar ó alumno na creación de resumos gramaticais, léxicos personalizados, un 

caderno persoal. 



 
 
 
 

 

Fomentar o uso de materiais de consulta para reforzar e amplia-los 

coñecementos de vocabulario e contidos de gramática. 

As estratexias de aprendizaxe. Actividades para facilitar a aprendizaxe da 

lingua. Usar fórmulas feitas e xestos para compensar as propias limitacións. 

Organizar o aprendido (caderno persoal, léxico personalizado…). 

Realizar  actividades lingüísticas individuais e interactivas, cancións, adiviñas, 

xogos, actividades plásticas, dramatizacións ... 

Avaliar persoalmente o aprendido e o proceso de aprendizaxe, descubrindo 

aquelas estratexias máis útiles para cada un: ler, memorizar, escribir, debuxar, 

repetir… 

Os aspectos socioculturais. Actividades para informar ó alumno sobre 

aspectos da vida e valores propios dos países de fala francesa e outros.  

Materiais e recursos 

Empregarase o libro de texto Parachute 1 en formato dixital previsto 

para este ano que os alumnos teñen tamén na casa. Tamén se empregarán 

fichas con teoría e exercicios como apoio todo isto a través da aula virtual do 

centro ademais de vídeos coa finalidade de fomentala motivación e afianzar 

conceptos. As instrucións que se lle darán ós alumnos serán claras e precisas 

para non confundilos nin desmotivalos. Empregarase a lingua estranxeira na 

realización das actividades. Para corrixirlle os erros ós alumnos, farase de 

maneira inmediata na aula virtual e sempre valorando todo o positivo e vendo 

os erros coma parte o proceso de aprendizaxe, co fin de non desmotivalos. É 

importante fomentar  a autocorreción tamén, a través de exercicios de este 



 
 
 
 

 

tipo. Valorarase sempre o progreso do alumno e non o resultado final.Na 

plataforma colaborativa Edmodo o alumnado poderá ampliar os 

coñecementos e seguir a participar visualizando e escoitando as súas propias 

producións orais e escritas pois era a canle de comunicación virtual ata que 

comezou este 3º trimestre no que se decidiu centralizar tódalas tarefas na 

aula virtual. 

 

4.Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás 

familias 

 
Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se está 
a utilizar de modo habitual, e facilitarase  a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. 
Así mesmo notificarase da publicación de documentación na web do centro. 
 
 

Publicidade  
Publicación na web do centro das modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 
 



 
 

 
 

CURSO: 2º E.S.O.    MATERIA: FRANCÉS 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Unidade 0: 

Comprender de forma global un diálogo co fin de definir a situación 

 Comprender unha escea  

 Descubrir as actividades preferidas dos compañeiros/as 

 Saber usar correctamente os números ata un millón 

 Ser capaz de empregar expresións cotiás da xornada escolar  

 (je ne comprends pas, …) 

Unidade 0: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender de forma oral mini-diálogos sobre unha escea concreta. 

Recoñecer  os números ata un millón 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais de textos 

curtos orais. 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Adestrarse  na pronunciación das expresións estudadas 

 Memorizar e cantar unha canción. 

Falar das sensacións do material escolar 

Usar expresións cotiás da xornada escolar. 

Preparar a súa produción oral e desenvolver estratexias para facerse entender. 

Preparar as actividades de lectura propostas. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender sensacións expresadas nos diálogos para poder identificarse ou 



 
 
 
 

 

non con elas 

Observar unha escea e extraer información dela 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais a través 

das imaxes, da identificación do contexto comunicativo e dos seus 

coñecementos previos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Escribir  frases  para expresar accións e describir personaxes 

  Elaborar frases sobre as actividades preferidas de cadaquén. 

  Revisar o léxico do material escolar 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

O presente de indicativo dos verbos en -er e dos verbos avoir, être, faire 

 Usar as palabras interrogativas : Combien ? Comment ? Qui?Pourquoi? …  

  Diferenciar os verbos faire, jouer +de, jouer+ à para falar de actividades e     

deportes 

   Aspectos socioculturais: 

Comparar as actividades extraescolares do alumnado 

Unidade 1: 

Ser capaz de presentarse de dicir a súa nacionalidade  

Saber presentar e describir  persoas e animais 

Saber falar do físico de alguén  

Unidade 1: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Identificar a pronunciación do xénero dos adxectivos masculino/feminino  

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais de textos 



 
 
 
 

 

Saber expresar sensacións 

Saber expresar o que se quere e o que se pode facer 

Ser capaz de utilizar os contidos da unidade nun contexto máis lúdico  

Implicarse individualmente e entrenarse no traballo en grupo 

curtos orais. 

Comprender o contexto e a información dos textos presentados na unidade 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Identificar e esforzarse en realizar a correspondencia de grafía e son 

 Ler en voz alta un texto esmerándose na pronuncia e entoación Interpretar 

diálogos, facer e responder a preguntas 

Preparar a súa produción oral e as estratexias para facerse entender. Preparar 

as actividades de lectura propostas. 

Colaborar e participar expresándose en francés 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Extraer información global e específica dos textos presentados 

Recoñecer nun texto as estruturas e vocabulario para describir o físico  e 

utilizalo para completar textos con ocos de información 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais a través 

das imaxes, da identificación do contexto comunicativo e dos seus 

coñecementos previos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Redactar unha ficha de presentación persoal 

Reutilizar as estruturas e vocabulario para presentar e describir a alguén 

Realizar un anuncio 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: Os presentativos : 

usar C’est un, une …qui… 



 
 
 
 

 

 Empregar correctamente as preposicións de lugar cos nomes de vilas e países 

Utilizar a expresión “ avoir mal au, à la, a l’, aux… 

Saber formar o xénero e o nº dos adxectivos (descrición e nacionalidades) 

O presente de indicativo dos verbos  vouloir, e pouvoir 

Coñecer o léxico referido a países e nacionalidades e aos adxectivos de 

descrición física 

Aproximarse á correcta pronunciación do léxico da unidade e distinguir as 

grafías  an, en 

Aspectos socioculturais: 

Coñecer os países da Unión Europea 

Unidade 2: 

Saber indicar un itinerario 

Saber dicir a onde se vai e de onde se ven. 

Saber facer unha proposta 

Saber aceptar e rechazar unha invitación  

Ser capaz de falar de proxectos inmediatos. 

Acadar os mínimos referidos nos bloques de comprensión oral e escrita 

 Acadar os mínimos referidos nos bloques de produción oral e escrita 

Unidade 2: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender textos curtos orais onde se pregunta e indica un itinerario  

Comprender as expresións utilizadas para amosar o camiño a seguir  

Saber facer propostas e suxerencias 

Asociar diálogos escoitados a unha situación 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais de textos 

curtos orais. 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Saber preguntar e indicar un itinerario 

Saber expresar a onde se vai e de onde se ven (aller à/ venir de) 



 
 
 
 

 

Saber facer suxerencias e propostas  

Preparar a súa produción oral e desenvolver estratexias para facerse entender. 

Poder falar de proxectos inmediatos 

Preparar as actividades de lectura propostas. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender situacións sobre un itinerario 

Comprender os proxectos inmediatos de persoas 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais a través 

das imaxes, da identificación do contexto comunicativo e dos seus 

coñecementos previos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Escribir un texto para describir un itinerario 

Escribir frases para explicar a onde se vai e de onde se ven 

Escribir un correo para contar proxectos inmediatos 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

Recoñecer e usar o futur proche. Utilizar os verbos aller e venir 

Coñecer o léxico referido ao centro da vila, a profesións e a medios de 

transporte 

Coñecer os usos do pronome on 

 



 
 
 
 

 

Aspectos socioculturais: 

Recoñecer boas prácticas en seguridade viaria 

Unidade 3: 

Saber invitar, aceptar e rechazar unha invitación 

Saber expresar a posesión 

Saber facer as compras de alimentos 

Saber explicar unha receita 

Acadar os mínimos referidos nos bloques de comprensión oral e escrita  

Acadar os mínimos referidos nos bloques de expresión oral e escrita 

Unidade 3: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender unha situación de compra nunha tenda de alimentación 

Comprender unha receita de cociña francesa 

Comprender situacións onde se invita e se acepta ou rechaza unha invitación 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Falar das compras e dos establecementos onde mercar 

Falar da organización dunha festa 

Saber invitar e aceptar ou rechazar unha invitación 

Adestrarse na pronunciación das expresións  estudadas 

Preparar a súa produción oral e desenvolver estratexias para facerse entender. 

Preparar as actividades de lectura propostas. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender  unha receita de cociña francesa 

Asociar textos con imaxes relativas as tendas dun barrio 

Comprender textos relacionados coa alimentación  

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Describir situacións referidas á compra de alimentos  



 
 
 
 

 

Escribir unha receita francesa 

Redactar unha invitación a unha festa 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

Saber expresar a posesión 

Saber expresarse con cortesía ( je voudrais…) 

Usar os pronomes COD co imperativo afirmativo e negativo 

Coñecer o léxico e expresións  sobre  as compras, os alimentos, os comercios  

e as receitas 

Aspectos socioculturais: 

Saber elaborar receitas francesas 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

  Na materia de Francés, o importante é o proceso e o resultado final e os 

criterios a ter en conta serán: 

-Actitude cara a materia. 

-Colaboración cos compañeiros/as e coa profesora. 

-Traballo individualizado e en equipo. 



 
 
 
 

 

-Correcta execución das tarefas encomendadas semanalmente 

-Visualización de  vídeos propostos na aula virtual e análise minuciosa.  

-Presentación de traballos e tarefas dentro duns prazos fixados pola profesora 

coa flexibilidade necesaria nestes momentos. 

  Os devanditos criterios permitirán a valoración do tipo e grao de aprendizaxe 

adquirida e convertense en referente fundamental para valorar a adquisición 

das competencias clave. 

Instrumentos: 

Listas de control. 

 Fichas de recollida de información. 

Caderno do profesor. 

Diario de clase. 

Ordenador con acceso à aula virtual. 

Probas  prácticas na aula virtual a nivel escrito e oral. 

Cualificación final A seguinte valoración cuantitativa adaptase ás competencias clave aplicadas 

en cada tema, sabendo que o valor das competencias cambia en función da 

práctica proposta. Cada tarefa semanal contén varios estándares de 

aprendizaxe asociados a criterios de avaliación e ás competencias clave.  

Tendo en conta que para a avaliación final calcularase  a nota media dos dous 

primeiros trimestres no que consolidaron certos aprendizaxes, a nota final será 

esta media aritmética  máis unha nota das actividades desenvolvidas na aula 



 
 
 
 

 

virtual durante este terceiro trimestre. Esta nota valorará a participación nas 

tarefas do seguinte xeito: 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’5 puntos para o alumnado 

que entregue  as 10 tarefas propostas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’25  puntos para o alumnado 

que entregue 8 ou 9 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1 punto  para o alumnado que 

entregue 6 ou 7 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,75 para o alumnado que 

entregue 4 ou 5 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,5 para o alumnado que 

entregue 2 ou 3 tarefas. 

Esta puntuación aplicarase independentemente dos erros cometidos en cada 

tarefa tendo en conta o esforzo que o alumnado está a facer. 

Proba extraordinaria de setembro Para aqueles alumnos/as que teñan que realizar a proba extraordinaria en 

setembro por non ter aprobado a materia en xuño, valorarase sobre 10 

soamente unha proba escrita  na que amosará os seus coñecementos tanto a 

nivel oral coma escrito, vistos durante os dous primeiros trimestres do ano 

académico. 

Alumnado de materia pendente Non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 



 
 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

 Elaboración de material específico, adaptando os contidos (especialmente 

os procedimentais) e a metodoloxía ás necesidades do alumno/a que agora 

traballa na plataforma virtual. O obxectivo do reforzo é o de integrar 

paulatinamente ó/á alumno/a na dinámica de traballo habitual do grupo na 

aula virtual, mais, en todo caso, dito reforzo ha de asegurarlle a adquisición de 

tódolos contidos mínimos establecidos para ese curso na programación. 

 Deseñaranse actividades escritas de tipo precomunicativo, é dicir, moi 

“guiadas” con moito apoio visual que faciliten a relación e identificación dos 

contidos lexicais e gramaticais traballados neste trimestre. Deseñaranse 

actividades de comprensión oral encamiñadas a identificar a situación de 

comunicación: quen fala, de que, onde e cando; identificar e discriminar unha 

información específica, unha palabra ou un son realizando preguntas de 

verdadeiro/falso, de relación ou de identificación ou exclusión. 

Expresión oral: Facilitar a intervención do/da alumno/a na aula virtual en 

actividades gravadas por eles mesmos. 

Expresión escrita moi dirixida. Facilitarlle pautas para a redacción de textos 

moi sinxelos relacionados coas intencións comunicativas xa traballadas. 

Metodoloxía  
   O profesor exercerá o papel de guía, neste caso virtual. 

   Propoñemos como obxectivo principal a adquisición dunha competencia 



 
 
 
 

 

comunicativa en tódalas súas vertentes: gramatical, discursiva, sociolingüística, 

estratéxica e sociocultural. Para acadar este principio neste terceiro trimestre, 

articulamos os seus contidos en catro bloques: 

A comunicación oral e escrita. Actividades para dotar ós alumnos dos contidos 

necesarios para expresarse oralmente e por escrito. As actividades abarcan as 

catro destrezas básicas: entender, ler, falar e escribir.Usa-los contidos novos 

en situacións novas: diálogos, xogos, proxectos… 

A reflexión sistemática. Actividades para fomentar nos alumnos unha actitude 

de análise e reflexión sobre a lingua francesa. Para que esta reflexión sexa 

frutífera é preciso: 

Baseala en variadas actividades orais e escritas, e orientala con preguntas. 

Guiar ó alumno na creación de resumos gramaticais, léxicos personalizados, un 

caderno persoal. 

Fomentar o uso de materiais de consulta para reforzar e amplia-los 

coñecementos de vocabulario e contidos de gramática. 

As estratexias de aprendizaxe. Actividades para facilitar a aprendizaxe da 

lingua. Usar fórmulas feitas e xestos para compensar as propias limitacións. 

Organizar o aprendido (caderno persoal, léxico personalizado…). 

Realizar  actividades lingüísticas individuais e interactivas, cancións, adiviñas, 

xogos, actividades plásticas, dramatizacións ... 

Avaliar persoalmente o aprendido e o proceso de aprendizaxe, descubrindo 

aquelas estratexias máis útiles para cada un: ler, memorizar, escribir, debuxar, 



 
 
 
 

 

repetir… 

Os aspectos socioculturais. Actividades para informar ó alumno sobre 

aspectos da vida e valores propios dos países de fala francesa e outros.  

Materiais e recursos 

Empregarase o libro de texto Parachute 1 en formato dixital previsto 

para este ano que os alumnos teñen tamén na casa. Tamén se empregarán 

fichas con teoría e exercicios como apoio todo isto a través da aula virtual do 

centro ademais de vídeos coa finalidade de fomentala motivación e afianzar 

conceptos. As instrucións que se lle darán ós alumnos serán claras e precisas 

para non confundilos nin desmotivalos. Empregarase a lingua estranxeira na 

realización das actividades. Para corrixirlle os erros ós alumnos, farase de 

maneira inmediata na aula virtual e sempre valorando todo o positivo e vendo 

os erros coma parte o proceso de aprendizaxe, co fin de non desmotivalos. É 

importante fomentar  a autocorreción tamén, a través de exercicios de este 

tipo. Valorarase sempre o progreso do alumno e non o resultado final.Na 

plataforma colaborativa Edmodo o alumnado poderá ampliar os 

coñecementos e seguir a participar visualizando e escoitando as súas propias 

producións orais e escritas pois era a canle de comunicación virtual ata que 

comezou este 3º trimestre no que se decidiu centralizar tódalas tarefas na 

aula virtual. 

 

 



 
 
 
 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás 

familias 

 
Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se está 
a utilizar de modo habitual, e facilitarase  a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. 
Así mesmo notificarase da publicación de documentación na web do centro. 
 

Publicidade  
Publicación na web do centro das modificacións das programacións, no espazo habilitado para 
a documentación de centro. 

 

 

CURSO: 3º E.S.O.    MATERIA : FRANCÉS 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Unidade 0: 

Comprender de forma global un diálogo co fin de definir a situación.  

Comprender un horario escolar francés e comparar co propio Descubrir aos 

compañeiros de clase a partir de similitudes cun mesmo 

Saber utilizar correctamente as estruturas interrogativas : comment, qu’est-ce 

que? Qui? Quel? Combien de ...? ... 

Unidade 0: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender de forma oral mini-diálogos escoitados nun colexio a comezo do 

curso. 

Recoñecer tons en relación ás sensacións expresadas nos diálogos  

Escoitar poemas. 



 
 
 
 

 

Ler, memorizar e recitar pequenos poemas. 

Ser capaz de dicir como se sente un o 1º día de clase e expresar obxectivos 

para o curso escolar : Cette année, je vais ... 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais de textos 

curtos orais. 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Adestrarse na pronunciación das expresións estudadas. 

 Memorizar e recitar un poema. 

Falar das sensacións do primeiro día de clase e expresar obxectivos para o 

curso escolar. 

Contestar a unha pregunta persoal. 

Preparar a súa produción oral e desenvolver estratexias para facerse entender. 

Preparar as actividades de lectura propostas. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender sensacións expresadas nos diálogos para poder identificarse ou 

non con elas 

Observar un horario e extraer información del 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais a través 

das imaxes, da identificación do contexto comunicativo e dos seus 

coñecementos previos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Escribir as frases dos diálogos útiles para expresar sensacións propias 

experimentadas o 1º día de clase 

Elaborar o seu horario escolar 

Expresar obxectivos para o curso escolar: Cette année, je vais ... 



 
 
 
 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

O presente de indicativo dos verbos en -er e dos verbos avoir, être, faire, 

prendre, aller 

Identificar formas en pasado (passé composé) Il faut … / Avoir envie de … 

As palabras interrogativas : Combien ? Comment ? Qui? Pourquoi? …  

Recoñecer as entoacións que corresponden a diferentes sensacións. 

 Aspectos socioculturais: 

Comparar un horario escolar francés co propio e os coñecementos previos da 

escola en Francia e no noso país 

Unidade 1: 

Ser capaz de presentarse de dicir a súa nacionalidade 

Saber presentar e describir a alguén 

Saber falar da personalidade de alguén 

Dar precisións sobre alguén 

Saber Insistir en algo 

Saber mobilizar as competencias traballadas para realizar unha tarefa práctica 

Ser capaz de utilizar os contidos da unidade nun contexto máis lúdico  

Implicarse individualmente e entrenarse no traballo en grupo 

 

Unidade 1: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Identificar a pronunciación do xénero dos adxectivos masculino/feminino 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais de textos 

curtos orais. 

Comprender o contexto e a información dos textos presentados na unidade 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Identificar e esforzarse en realizar a correspondencia de grafía e son 

Ler en voz alta un texto esmerándose na pronuncia e entoación Interpretar 

diálogos, facer e responder a preguntas 

Preparar a súa produción oral e as estratexias para facerse entender.  



 
 
 
 

 

 Preparar as actividades de lectura propostas. 

Colaborar e participar expresándose en francés 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Extraer información global e específica dos textos presentados 

Recoñecer nun texto as estruturas e vocabulario para describir o carácter e 

utilizalo para completar textos con ocos de información 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais a través 

das imaxes, da identificación do contexto comunicativo e dos seus 

coñecementos previos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Redactar unha ficha de presentación persoal 

Reutilizar as estruturas e vocabulario para presentar e describir a alguén  

Realizar en pequenos grupos un acróstico sobre un país francófono ou unha 

rexión francesa 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: Os presentativos 

:distinguir entre il/elle est … e C’est un, une …  

Identificar os pronomes relativos qui / que 

Comprender a diferencia de uso dos pronomes relativos qui / que  

Empregar correctamente as preposicións cos nomes  xeográficos 

Saber formar o xénero e o nº dos adxectivos (descrición e nacionalidades) 

O presente de indicativo dos verbos en –er, en -yer (s’ennuyer) e dos verbos 



 
 
 
 

 

mettre, voir, vouloir, pouvoir 

Coñecer o léxico referido a países e nacionalidades e aos adxectivos de 

personalidade 

Aproximarse á correcta pronunciación do léxico da unidade e distinguir as 

grafías –é, -ée, -és, ées 

Aspectos socioculturais: 

Coñecer a Francia de ultra-mar: os departamentos e territorios e sabelos 

ubicar nun mapa 

Unidade 2: 

Saber describir o aspecto de alguén 

Saber falar dos estilos vestimentarios, da moda dos xoves 

Saber expresar os seus gustos con paixón 

Saber expresar matices, diferentes grados de intensidade 

Ser capaz se contar unha anécdota en pasado 

Acadar os mínimos referidos nos bloques de comprensión oral e escrita  

Acadar os mínimos referidos nos bloques de produción oral e escrita 

Unidade 2: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender textos curtos orais onde se describe o look dos xoves  

Comprender as expresións utilizadas para dar unha opinión sobre un look  

Comprender e reconstruir un texto en pasado apoiándose en imaxes 

 Asociar diálogos escoitados a unha situación 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais de textos 

curtos orais. 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Saber describir o aspecto de alguén ( físico e look) 

Saber expresar unha opinión sobre un look (j’adore, c’est nul…) utilizando as 

estruturas e vocabulario da unidade 

Saber matizar unha opinión : plutôt, un peu, assez, beaucoup, pas du tout …  



 
 
 
 

 

Preparar a súa produción oral e desenvolver estratexias para facerse entender. 

Poder relatar un feito acaecido no pasado como denunciar un roubo nunha 

comisaría ou contar unha viaxe 

Preparar as actividades de lectura propostas. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender un anuncio dun casting, unha publicidade dunha prenda de vestir 

Comprender un relato de feitos pasados como unha viaxe ou un rapport de 

police 

Desenvolver estratexias para comprender as informacións esenciais a través 

das imaxes, da identificación do contexto comunicativo e dos seus 

coñecementos previos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Escribir un texto para describir o aspecto de alguén ( físico e look)  

Escribir un texto para describir un look e dar a súa opinión sobre  el 

Escribir un correo para contar unha viaxe, unha anécdota en pasado  

Escribir un diálogo para denunciar un roubo nunha comisaría 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

Coñecer a formación do passé composé, forma afirmativa e negativa: verbos 

regulares en –er, en –ir e os verbos : avoir, être, aller, venir, voir, faire, 

prendre, entendre, mettre, descendre, naître, mourir, découvrir Coñecer a 

negación con rien e con jamais 

Coñecer o léxico referido ás prendas de vestir, aos accesorios e a expresar e 



 
 
 
 

 

matizar unha opinión 

Aspectos socioculturais: 

A moda e a historia dalgunhas prendas 

Unidade 3: 

Saber expresar sensacións ( malestar, superación de dificultades…) 

Saber facer recomendacións para sentirse ben ou realizar unha actividade  

Saber dar a súa opinión sobre o futuro do planeta 

Saber falar dos seus proxectos de futuro 

Acadar os mínimos referidos nos bloques de comprensión oral e escrita  

Acadar os mínimos referidos nos bloques de expresión oral e escrita 

Unidade 3: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender e mimar diferentes  sensacións 

Comprender instrucións ou recomendacións para realizar unha actividade  

Extraer dun texto oral as expresións utilizadas para dar unha opinión 

Distinguir accións en presente,  pasado e futuro 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Falar das súas sensacións e do seu estado de ánimo 

Intercambiar cos compañeiros a súa opinión sobre o futuro 

Falar dos seus proxectos de futuro 

Saber recomendar algo a alguén 

Adestrarse na pronunciación das expresións  estudadas 

Preparar a súa produción oral e desenvolver estratexias para facerse entender. 

Preparar as actividades de lectura propostas. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender datos e gráficos correspondentes a unha enquisa 

 Asociar textos con imaxes relativas a emocións e sensacións 



 
 
 
 

 

Comprender textos relacionados coa alimentación e coa fame no mundo 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Describir imaxes/situación referidas a sensacións e a emocións  

Escribir un pequeno texto imaxinando a vida no futuro 

Relatar por escrito os seus proxectos de futuro 

Presentar un lugar preferido ( na vila, na casa …) 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

Saber expresar a necesidade con avoir besoin de  

Saber expresar a obriga con Il faut e devoir + infinitivo 

Formación do futuro simple, verbos regulares e irregulares 

Coñecer o léxico e expresións que describen sensacións e emocións 

Saber distinguir e empregar ces, ses, c’est 

Aspectos socioculturais: 

A linguaxe SMS 

Reflexionar e investigar sobre as causas da fame no mundo e as accións para 

loitar contra ela 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 

  Na materia de Francés, o importante é o proceso e o resultado final e os 

criterios a ter en conta serán: 

-Actitude cara a materia. 

-Colaboración cos compañeiros/as e coa profesora. 

-Traballo individualizado e en equipo. 

-Correcta execución das tarefas encomendadas semanalmente 

-Visualización de  vídeos propostos na aula virtual e análise minuciosa.  

-Presentación de traballos e tarefas dentro duns prazos fixados pola profesora 

coa flexibilidade necesaria nestes momentos. 

  Os devanditos criterios permitirán a valoración do tipo e grao de aprendizaxe 

adquirida e convertense en referente fundamental para valorar a adquisición 

das competencias clave. 

Instrumentos: 

Listas de control. 

 Fichas de recollida de información. 

Caderno do profesor. 

Diario de clase. 

Ordenador con acceso à aula virtual. 

Probas  prácticas na aula virtual a nivel escrito e oral. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cualificación final 

A seguinte valoración cuantitativa adaptase ás competencias clave aplicadas 

en cada tema, sabendo que o valor das competencias cambia en función da 

práctica proposta. Cada tarefa semanal contén varios estándares de 

aprendizaxe asociados a criterios de avaliación e ás competencias clave.  

Tendo en conta que para a avaliación final calcularase  a nota media dos dous 

primeiros trimestres no que consolidaron certos aprendizaxes, a nota final será 

esta media aritmética  máis unha nota das actividades desenvolvidas na aula 

virtual durante este terceiro trimestre. Esta nota valorará a participación nas 

tarefas do seguinte xeito: 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’5 puntos para o alumnado 

que entregue  as 10 tarefas propostas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’25  puntos para o alumnado 

que entregue 8 ou 9 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1 punto  para o alumnado que 

entregue 6 ou 7 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,75 para o alumnado que 

entregue 4 ou 5 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,5 para o alumnado que 

entregue 2 ou 3 tarefas. 

Esta puntuación aplicarase independentemente dos erros cometidos en cada 

tarefa tendo en conta o esforzo que o alumnado está a facer. 



 
 
 
 

 

Proba extraordinaria de setembro Para aqueles alumnos/as que teñan que realizar a proba extraordinaria en 

setembro por non ter aprobado a materia en xuño, valorarase sobre 10 

soamente unha proba escrita  na que amosará os seus coñecementos tanto a 

nivel oral coma escrito, vistos durante os dous primeiros trimestres do ano 

académico. 

Alumnado de materia pendente Non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

 Elaboración de material específico, adaptando os contidos (especialmente 

os procedimentais) e a metodoloxía ás necesidades do alumno/a que agora 

traballa na plataforma virtual. O obxectivo do reforzo é o de integrar 

paulatinamente ó/á alumno/a na dinámica de traballo habitual do grupo na 

aula virtual, mais, en todo caso, dito reforzo ha de asegurarlle a adquisición de 

tódolos contidos mínimos establecidos para ese curso na programación. 

 Deseñaranse actividades escritas de tipo precomunicativo, é dicir, moi 

“guiadas” con moito apoio visual que faciliten a relación e identificación dos 

contidos lexicais e gramaticais traballados neste trimestre. Deseñaranse 

actividades de comprensión oral encamiñadas a identificar a situación de 

comunicación: quen fala, de que, onde e cando; identificar e discriminar unha 

información específica, unha palabra ou un son realizando preguntas de 



 
 
 
 

 

verdadeiro/falso, de relación ou de identificación ou exclusión. 

Expresión oral: Facilitar a intervención do/da alumno/a na aula virtual en 

actividades gravadas por eles mesmos. 

Expresión escrita moi dirixida. Facilitarlle pautas para a redacción de textos 

moi sinxelos relacionados coas intencións comunicativas xa traballadas. 

Metodoloxía  

   O profesor exercerá o papel de guía, neste caso virtual. 

   Propoñemos como obxectivo principal a adquisición dunha competencia 

comunicativa en tódalas súas vertentes: gramatical, discursiva, sociolingüística, 

estratéxica e sociocultural. Para acadar este principio neste terceiro trimestre, 

articulamos os seus contidos en catro bloques: 

A comunicación oral e escrita. Actividades para dotar ós alumnos dos contidos 

necesarios para expresarse oralmente e por escrito. As actividades abarcan as 

catro destrezas básicas: entender, ler, falar e escribir.Usa-los contidos novos 

en situacións novas: diálogos, xogos, proxectos… 

A reflexión sistemática. Actividades para fomentar nos alumnos unha actitude 

de análise e reflexión sobre a lingua francesa. Para que esta reflexión sexa 

frutífera é preciso: 

Baseala en variadas actividades orais e escritas, e orientala con preguntas. 

Guiar ó alumno na creación de resumos gramaticais, léxicos personalizados, un 

caderno persoal. 

Fomentar o uso de materiais de consulta para reforzar e amplia-los 



 
 
 
 

 

coñecementos de vocabulario e contidos de gramática. 

As estratexias de aprendizaxe. Actividades para facilitar a aprendizaxe da 

lingua. Usar fórmulas feitas e xestos para compensar as propias limitacións. 

Organizar o aprendido (caderno persoal, léxico personalizado…). 

Realizar  actividades lingüísticas individuais e interactivas, cancións, adiviñas, 

xogos, actividades plásticas, dramatizacións ... 

Avaliar persoalmente o aprendido e o proceso de aprendizaxe, descubrindo 

aquelas estratexias máis útiles para cada un: ler, memorizar, escribir, debuxar, 

repetir… 

Os aspectos socioculturais. Actividades para informar ó alumno sobre 

aspectos da vida e valores propios dos países de fala francesa e outros.  

Materiais e recursos 

   Empregarase o libro de texto Parachute 1 en formato dixital previsto para 

este ano que os alumnos teñen tamén na casa. Tamén se empregarán fichas 

con teoría e exercicios como apoio todo isto a través da aula virtual do centro 

ademais de vídeos coa finalidade de fomentala motivación e afianzar 

conceptos. As instrucións que se lle darán ós alumnos serán claras e precisas 

para non confundilos nin desmotivalos. Empregarase a lingua estranxeira na 

realización das actividades. Para corrixirlle os erros ós alumnos, farase de 

maneira inmediata na aula virtual e sempre valorando todo o positivo e vendo 

os erros coma parte o proceso de aprendizaxe, co fin de non desmotivalos. É 

importante fomentar  a autocorreción tamén, a través de exercicios de este 

tipo. Valorarase sempre o progreso do alumno e non o resultado final. Na 



 
 
 
 

 

plataforma colaborativa Edmodo o alumnado poderá ampliar os 

coñecementos e seguir a participar visualizando e escoitando as súas propias 

producións orais e escritas pois era a canle de comunicación virtual ata que 

comezou este 3º trimestre no que se decidiu centralizar tódalas tarefas na aula 

virtual. 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás 

familias 

 
Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se está 
a utilizar de modo habitual, e facilitarase  a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. 
Así mesmo notificarase da publicación de documentación na web do centro. 
 
 

Publicidade  
Publicación na web do centro das modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

CURSO: 4º  E.S.O.  MATERIA: FRANCÉS 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Unidade 0: 

Saber presentarse 

Saber relatar as vacacións de verán 

Saber expresar emocións, sentimentos e sensacións 

Saber describir e comentar fotos 

Saber ler coa entoación adecuada un poema 

Acadar os mínimos esixibles en comprensión e produción oral  

Acadar os mínimos esixibles en comprensión e produción escrita  

Acadar os mínimos esixibles en coñecemento da lingua 

Unidade 0: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender información xeral de testemuñas relacionadas coa “rentrée” 

Comprender información específica que describe exercicios corporais  

Comprender globalmente un  poema 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Saber presentarse e presentar a algún compañeiro coñecido 

Saber falar ou responder a cuestións en pasado sobre as súas vacacións de 

verán, a súa xornada 

Saber falar das súas dificultades na aprendizaxe da lingua e de como progresar 

Saber describir que estratexias ou actividades se fan para relaxarse 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender información xeral de textos relacionados coa “rentrée”  

Comprender información específica de textos que describen a metamorfose  

de alguén 



 
 
 
 

 

Comprender globalmente un  poema 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Saber describir que estratexias ou actividades se fan para relaxarse  

Saber relatar en pasado as súas vacacións de verán, a súa xornada 

 Saber citar algunhas actividades para progresar na aprendizaxe da lingua 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: Coñecer a  

conxugación dos tempos verbais xa estudados en cursos anteriores: presente, 

imperfecto, passé composé e futuro simple, dos verbos en –er, en -ir e dos 

irregulares máis habituais: avoir, être, devoir, pouvoir, faire, aller, prendre, 

attendre, voir, connaître … 

 Saber formar e reutilizar o imperativo 

Saber expresar a necesidade e a obriga: avoir besoin de, devoir+infinitif 

Coñecer o léxico que permite describir exercicios corporais 

Coñecer o léxico que permite describir como maquillarse para disfrazarse 

Asociar grafías e sons para ler correctamente os textos da unidade 

Pronunciar correctamente as formas do presente para diferencialas das do 

pasado 

Aspectos socioculturais: 

Actitude receptiva para descubrir textos poéticos 

 



 
 
 
 

 

Unidade 1: 

Saber facer apreciacións positivas sobre viaxes  

Saber caracterizar algo  detalladamente 

Ser quen de construír un relato en pasado 

Ser quen de contar a evolución dos seus hábitos 

Coñecer a oposición passé  composé/imparfait 

Acadar os mínimos esixibles en comprensión e produción oral 

Acadar os mínimos esixibles en comprensión e produción escrita 

Acadar os mínimos esixibles en coñecemento da lingua 

Unidade 1: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: Comprender anuncios nunha estación 

de tren 

Comprender relatos que narren viaxes 

Comprender textos que falen de evolución, de cambios 

Comprender expresións temporais para precisar os diferentes momentos 

dunha historia 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Ser quen de contar en pasado un viaxe realizado ou unha anécdota das 

vacacións 

Ser quen de contar a evolución dos seus hábitos, os cambios en tres 

momentos: Avant / Un jour / Maintenant 

Ser quen de contar unha historia a partir de imaxes, estructurándoa en tres 

momentos: Avant / Un jour / Maintenant 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender e completar relatos que narren viaxes ou que falen de evolución, 

de cambios 

Comprender en que consisten os exercicios de estilo e os caligramas 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Escribir en pasado un viaxe realizado ou unha anécdota das vacacións Contar 

por escrito a evolución dos seus hábitos, os cambios en torno a tres 

momentos: Avant / Un jour / Maintenant 

Escribir unha historia a partir de imaxes, estruturándoa en tres momentos: 



 
 
 
 

 

Avant / Un jour/ Maintenant 

Escribir caligramas 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

Coñecer a oposición passé  composé/imparfait 

Coñecer e saber utilizar os pronomes relativos qui, que, où, dont  

Coñecer o uso do imperfecto para describir hábitos no pasado  

Coñecer, saber ler e escribir o léxico visto na unidade relativo aos transportes, 

ás cidades , aos países 

Coñecer a s expresións temporais e de frecuencia máis usais 

 Asociar sons con imaxes e grafías. 

Coñecer os acentos diacríticos : ou/où- à/a- du/dû- là/la- sur/sûr 

Aspectos socioculturais: 

Mostrar interese por saber realizar exercicios de estilo e caligramas 

Unidade 2: 

Saber describir o carácter, a personalidade de alguén  

Saber expresar a pertenza 

Ser quen de relatar feitos e palabras doutros 

Ser quen de solicitar información por escrito a través dunha carta ou dun @  

Interese por coñecer a s fábulas máis coñecidas de La Fontaine 

Unidade 2: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender información relativa a descrición do carácter ou personalidade de 

alguén 

Comprender diálogos nos que se pregunte ou explique que pertence a quen  

Comprender faladurías que hai sobre alguén, distinguir o que alguén contou a  



 
 
 
 

 

Acadar os mínimos esixibles en comprensión e produción ora 

Acadar os mínimos esixibles en comprensión e produción escrita 

Acadar os mínimos esixibles en coñecemento da lingua 

unha terceira persoa 

Comprender globalmente unha emisión  radiofónica 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Saber falar do seu carácter ou do doutra persoa do seu entorno utilizando o 

léxico da unidade: adxectivos e expresións como plutôt- être comme- 

ressembler-avoir l’air – on dirait 

Interactuar para preguntar ou responder sobre a quen pertencen 

determinados obxectos 

Ser quen de contar a a alguén algo do que nos acabamos de enterar 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender información relativa a descrición do carácter ou personalidade de 

alguén 

Comprender textos escritos en estilo indirecto e identificar quen di que de 

 quen. 

Comprender a moralexa dunha fábula 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Ser quen de solicitar información por escrito a través dunha carta ou dun @  

Ser quen de resumir algo que lle acaban de contar 

Ser quen de resumir a moralexa dunha fábula 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía:  



 
 
 
 

 

Coñecer as formas e usos dos adxectivos demostrativos 

Coñecer as formas e usos dos pronomes persoais tónicos 

Coñecer as formas e usos dos pronomes posesivos 

Distinguir entre discurso directo e indirecto en presente 

Coñecer, saber ler e escribir o léxico visto na unidade 

 Identificar e asociar sons e grafías 

Aspectos socioculturais: 

As fábulas de Esopo a La Fontaine 

Unidade 3: 

Saber informarse, solicitar información precisas 

Saber facer preguntas sobre o medio ambiente  

Ser quen de dicir avantaxes e inconvenientes 

Saber describir diferentes momentos dunha acción  

Saber facer hipóteses, predicións 

Acadar os mínimos esixibles en comprensión e produción oral  

Acadar os mínimos esixibles en comprensión e produción escrita  

Acadar os mínimos esixibles en coñecemento da lingua 

Unidade 3: 

Bloque 1: Comprensión de textos orais: 

Comprender textos breves de diversa natureza: 

-fenómenos naturais; unha conversación; -datos sobre o planeta; -unhas 

presentacións; -un resumo informativo; -un ditado; 

Bloque 2: Produción de textos orais: 

Practicar a produción dos monólogos da unidade. 

Realizar unha presentación sobre un problema medioambiental. Falar sobre 

vantaxes e desvantaxes. 

Producir pequenos diálogos en liña coas situacións de comunicación 

específicas. 

Prestar atención á pronuncia e á entoación e imitar a entoación dos textos 

memorizados. 



 
 
 
 

 

Practicar a pronuncia dos sons [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z] e o son [ɛ]̃ e os seus 

compostos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: 

Comprender os documentos con axuda das imaxes. 

Saber establecer a relación entre as fotografías e os textos. 

Desenvolver a competencia en comprensión escrita a partir de documentos 

auténticos ou semi-auténticos. 

Identificar  detalles relevantes. 

Identificar a información global observando o título e as imaxes. 

Bloque 4: Produción de textos escritos: 

Producir as preguntas para un cuestionario. 

Seguir un modelo para producir os seus propios textos. 

Mobilizar todas as competencias desenvolvidas para realizar unha actividade 

práctica: Des solutions pour une planète. 

Escribir unha carta de presentación. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua: 

Estruturas sintáctico-discursivas, léxico, sons e ortografía: 

Coñecer as diferentes formas da interrogación  

Coñecer os adxectivos e os pronomes interrogativos 

Os momentos da acción: perífrases: venir de, aller e être en train de + inf 

As grafías do son [e]; participios pasados, adxectivos, infinitivos: é(e)(s) ou 



 
 
 
 

 

er. 

Coñecer o léxico da unidade: profesións, expresións idiomáticas relacionadas 

co clima, expresións para falar de avantaxes e de inconvenientes 

Aspectos socioculturais: 

Sensibilizarse con problemas ambientais e implicarse como cidadán na 

conservación do planeta. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

  Na materia de Francés, o importante é o proceso e o resultado final e os 

criterios a ter en conta serán: 

-Actitude cara a materia. 

-Colaboración cos compañeiros/as e coa profesora. 

-Traballo individualizado e en equipo. 

-Correcta execución das tarefas encomendadas semanalmente 

-Visualización de  vídeos propostos na aula virtual e análise minuciosa.  

-Presentación de traballos e tarefas dentro duns prazos fixados pola profesora 

coa flexibilidade necesaria nestes momentos. 

  Os devanditos criterios permitirán a valoración do tipo e grao de aprendizaxe 

adquirida e convertense en referente fundamental para valorar a adquisición 



 
 
 
 

 

das competencias clave. 

Instrumentos: 

Listas de control. 

 Fichas de recollida de información. 

Caderno do profesor. 

Diario de clase. 

Probas  prácticas na aula virtual a nivel escrito e oral. 

Cualificación final A seguinte valoración cuantitativa adaptase ás competencias clave aplicadas 

en cada tema, sabendo que o valor das competencias cambia en función da 

práctica proposta. Cada tarefa semanal contén varios estándares de 

aprendizaxe asociados a criterios de avaliación e ás competencias clave.  

Tendo en conta que para a avaliación final calcularase  a nota media dos dous 

primeiros trimestres no que consolidaron certos aprendizaxes, a nota final será 

esta media aritmética  máis unha nota das actividades desenvolvidas na aula 

virtual durante este terceiro trimestre. Esta nota valorará a participación nas 

tarefas do seguinte xeito: 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’5 puntos para o alumnado 

que entregue  as 10 tarefas propostas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’25  puntos para o alumnado 

que entregue 8 ou 9 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1 punto  para o alumnado que 



 
 
 
 

 

entregue 6 ou 7 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,75 para o alumnado que 

entregue 4 ou 5 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,5 para o alumnado que 

entregue 2 ou 3 tarefas. 

Esta puntuación aplicarase independentemente dos erros cometidos en cada 

tarefa tendo en conta o esforzo que o alumnado está a facer. 

 

Proba extraordinaria de setembro Para aqueles alumnos/as que teñan que realizar a proba extraordinaria en 

setembro por non ter aprobado a materia en xuño, valorarase sobre 10 

soamente unha proba escrita  na que amosará os seus coñecementos tanto a 

nivel oral coma escrito, vistos durante os dous primeiros trimestres do ano 

académico. 

Alumnado de materia pendente Non hai alumnado coa materia pendente 

 



 
 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

 Elaboración de material específico, adaptando os contidos (especialmente 

os procedementais) e a metodoloxía ás necesidades do alumno/a que agora 

traballa na plataforma virtual. O obxectivo do reforzo é o de integrar 

paulatinamente ó/á alumno/a na dinámica de traballo habitual do grupo na 

aula virtual, mais, en todo caso, dito reforzo ha de asegurarlle a adquisición de 

tódolos contidos mínimos establecidos para ese curso na programación. 

 Deseñaranse actividades escritas de tipo precomunicativo, é dicir, moi 

“guiadas” con moito apoio visual que faciliten a relación e identificación dos 

contidos lexicais e gramaticais traballados neste trimestre. Deseñaranse 

actividades de comprensión oral encamiñadas a identificar a situación de 

comunicación: quen fala, de que, onde e cando; identificar e discriminar unha 

información específica, unha palabra ou un son realizando preguntas de 

verdadeiro/falso, de relación ou de identificación ou exclusión. 

Expresión oral: Facilitar a intervención do/da alumno/a na aula virtual en 

actividades gravadas por eles mesmos. 

Expresión escrita moi dirixida. Facilitarlle pautas para a redacción de textos 

moi sinxelos relacionados coas intencións comunicativas xa traballadas. 

Metodoloxía  
   O profesor exercerá o papel de guía, neste caso virtual. 

   Propoñemos como obxectivo principal a adquisición dunha competencia 



 
 
 
 

 

comunicativa en tódalas súas vertentes: gramatical, discursiva, sociolingüística, 

estratéxica e sociocultural. Para acadar este principio neste terceiro trimestre, 

articulamos os seus contidos en catro bloques: 

A comunicación oral e escrita. Actividades para dotar ós alumnos dos contidos 

necesarios para expresarse oralmente e por escrito. As actividades abarcan as 

catro destrezas básicas: entender, ler, falar e escribir.Usa-los contidos novos 

en situacións novas: diálogos, xogos, proxectos… 

A reflexión sistemática. Actividades para fomentar nos alumnos unha actitude 

de análise e reflexión sobre a lingua francesa. Para que esta reflexión sexa 

frutífera é preciso: 

Baseala en variadas actividades orais e escritas, e orientala con preguntas. 

Guiar ó alumno na creación de resumos gramaticais, léxicos personalizados, un 

caderno persoal. 

Fomentar o uso de materiais de consulta para reforzar e amplia-los 

coñecementos de vocabulario e contidos de gramática. 

As estratexias de aprendizaxe. Actividades para facilitar a aprendizaxe da 

lingua. Usar fórmulas feitas e xestos para compensar as propias limitacións. 

Organizar o aprendido (caderno persoal, léxico personalizado…). 

Realizar  actividades lingüísticas individuais e interactivas, cancións, adiviñas, 

xogos, actividades plásticas, dramatizacións ... 

Avaliar persoalmente o aprendido e o proceso de aprendizaxe, descubrindo 

aquelas estratexias máis útiles para cada un: ler, memorizar, escribir, debuxar, 



 
 
 
 

 

 

 

repetir… 

Os aspectos socioculturais. Actividades para informar ó alumno sobre 

aspectos da vida e valores propios dos países de fala francesa e outros.  

Materiais e recursos 

Empregarase o libro de texto Parachute 1 en formato dixital previsto para este 

ano que os alumnos teñen tamén na casa. Tamén se empregarán fichas con 

teoría e exercicios como apoio todo isto a través da aula virtual do centro 

ademais de vídeos coa finalidade de fomentala motivación e afianzar 

conceptos. As instrucións que se lle darán ós alumnos serán claras e precisas 

para non confundilos nin desmotivalos. Empregarase a lingua estranxeira na 

realización das actividades. Para corrixirlle os erros ós alumnos, farase de 

maneira inmediata na aula virtual e sempre valorando todo o positivo e vendo 

os erros coma parte o proceso de aprendizaxe, co fin de non desmotivalos. É 

importante fomentar  a autocorreción tamén, a través de exercicios de este 

tipo. Valorarase sempre o progreso do alumno e non o resultado final.Na 

plataforma colaborativa Edmodo o alumnado poderá ampliar os 

coñecementos e seguir a participar visualizando e escoitando as súas propias 

producións orais e escritas pois era a canle de comunicación virtual ata que 

comezou este 3º trimestre no que se decidiu centralizar tódalas tarefas na aula 

virtual. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

                          A  XEFA DE DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: Fátima Gil Presas 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás 

familias 

Comunicaránse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se está 
a utilizar de modo habitual, e facilitaráse  a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. 
Así mesmo notificaráse da publicación de documentación na web do centro. 

 

Publicidade  
Publicación na web do centro das modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 
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CURSO/MATERIA 1 ESO, EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da 
sesión de actividade física, tendo en conta ademais as 
recomendacións de aseo persoal necesarias para esta.

▪ EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos esforzos realizados.

▪ EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión 
de acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as 
orientacións dadas.

▪ B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades 
físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 
responsable do contorno próximo.

▪ EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu 
contorno próximo para a realización de actividades físico-
deportivas.

▪ EFB1.3.2. Respecta o seu controno e a valora como un lugar 
común para a realización de actividades físico-deportivas.

▪ B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no 
proceso de aprendizaxe, para procurar, analizar e seleccionar 
información salientable, elaborando documentos propios, e 
facendo exposicións e argumentacións destes adecuados á súa 
idade.

▪ EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do 
proceso de procura, análise e selección de información salientable.

▪ B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da 
actividade física saudable, e recoñecer os mecanismos básicos de 
control da intensidade da actividade física para a mellora da súa 
saúde.

▪ EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a 
alimentación nun estilo de vida saudable.

▪ EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a 
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora da 
condición física.

▪ EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben 
ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, e 
lévaas á práctica.

▪ B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis 
salientables desde a perspectiva da súa saúde de acordo coas 
posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando 
unha actitude de autoexixencia no seu esforzo.

▪ EFB3.2.1. Inicíase na participación activa das actividades para a 
mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento.

▪ EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao 
seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.

▪ EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica 
das actividades físicas como medio de prevención de lesións.

▪ B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando técnicas sinxelas de expresión 
corporal.

▪ EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, 
tempo e intensidade.

▪ EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos 
corporais axustados a un ritmo.

▪ EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e danzas.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación PROBAS DE CARÁCTER OBXECTIVO E SUBXECTIVO

CUESTIONARIOS NA AULA VIRTUAL, VÍDEOS SOBRE 
ADESTRAMENTOS,  TRABALLO SOBRE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN

Cualificación final A nota final sairá da media entre as dúas primeiras avaliacións e a 
suma do logrado no terceiro trimestre 

NOTA FINAL= ((T1+T2)/2)+T3 

No terceiro trimestre poden conseguir un máximo de dous puntos, 
distribuidos da seguinte maneira: 

0,75: adestrar un mínimo de 4 días a semana 

0,5: test do libro (sacar mínimo un 6 para superar esta proba) 

0,75: traballo de alimentación 

1 punto: coreograda (pode ser de parkour, malabares, danzas 
tradicionais, modernas, individuais ou colecOvas,….) 

Ainda que poidan obter 3 puntos, o máximo que sumarán serán 2 
puntos. 

Os Indicadores de Logro serán rúbricas para os adestramentos, 
coreogradas e traballo de alimentación e o número de respostas 
acertadas no test do libro. 

Proba extraordinaria de setembro NON SERÁ NECESARIA, POIS TODO O ALUMNADO TEN A PRIMEIRA 
E A SEGUNDA AVALIACIÓN APROBADAS

Alumnado de materia pendente NON HAI ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE



3. Metodoloxía e acDvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación)

AcDvidades 

FAREMOS ACTIVIDADES DE MANTENEMENTO DA 
CONDICIÓN FÍSICA SAUDABLE E DAS CAPACIDADES 
COORDINATIVAS (REPASO) E DE AMPLIACIÓN 
(TRABALLO SOBRE A ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN 
SAUDABLE, LECTURA DO LIBRO DE NIÑAS A LEYENDAS E 
COREOGRAFÍAS)

Metodoloxía (alumnado con conecDvidade e 
sen conecDvidade)

O ALUMNADO DESTE CURSO NON TEN PROBLEMAS DE 
CONECTIVIDADE GRAVES.  

USAREMOS O ESPAZO ABALAR PARA A COMUNICACIÓN 
COAS FAMILIAS E A AULA VIRTUAL PARA A REALIZACIÓN 
E ENTREGA DAS ACTIVIDADES.  

COMBINAREMOS METODOLOXÍAS ACTIVAS DE BUSCA 
DE INFORMACIÓN PARA O TRABALLO E PARA O DESEÑO 
DOS ADESTRAMENTOS E/OU COREOGRAFÍAS. 

USAREMOS METODOLOXÍAS REPRODUCTIVAS PARA A 
LECTURA DO LIBRO E O TEST SOBRE O MESMO.

Materiais e recursos AULA VIRTUAL, ESPAZO ABALAR E CORREO 
ELECTRÓNICO.

4. Información e publicidade.

Información ao alumnado e 
ás familias

Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de 
comunicación  que se está a uOlizar de modo habitual, e se facilitará a 
resolución de dúbidas mediante Otorías telefónicas. Así mesmo se noOficará 
da publicación da documentación na web do centro. 

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no 
espazo habilitado para a documentación de centro.



CURSO/MATERIA 2 ESO, EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da 
sesión de actividade física, en relación coas súas características.

▪ EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física 
coa intensidade dos esforzos realizados.

▪ EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora 
das habilidades motoras en función das propias dificultades, baixo 
a dirección do/da docente.

▪ EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, 
de xeito básico, tendo en conta os contidos que se vaian realizar. 

▪ B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades 
físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 
responsable do contorno.

▪ EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a 
realización de actividades físico-deportivas axeitadas a súa idade.

▪ EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común 
para a realización de actividades físico-deportivas.

▪ B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no 
proceso de aprendizaxe, para procurar, analizar e seleccionar 
información salientable, elaborando documentos propios, e 
facendo exposicións e argumentacións destes adecuados á súa 
idade.

▪ EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do 
proceso de procura, análise e selección de información salientable.

▪ B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción 
motora e os mecanismos de control da intensidade da actividade 
física, e aplicalos á propia práctica, en relación coa saúde e a 
alimentación.

▪ EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as 
actividades físicas para ser consideradas saudables, adoptando 
unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos 
negativos para a saúde.

▪ EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben 
ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, e 
lévaas á práctica.

▪ B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables desde 
a perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais 
e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de 
autoexixencia no seu esforzo.

▪ EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos 
básicos para o seu desenvolvemento.

▪ EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao 
seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.

▪ EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade 
física para a mellora da propia condición física saudable, 
relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de 
vida.

▪ EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica 
das actividades físicas como medio de prevención de lesións.

▪ B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal e 
outros recursos.

▪ EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, 
combinando espazo, tempo e intensidade.

▪ EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos 
corporais axustados a un ritmo prefixado de baixa dificultade.

▪ EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas 
sinxelas, adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras.



 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación PROBAS DE CARÁCTER OBXECTIVO E SUBXECTIVO

CUESTIONARIOS NA AULA VIRTUAL, VÍDEOS SOBRE 
ADESTRAMENTOS E COREOGRAFIAS

Cualificación final A nota final sairá da media entre as dúas primeiras avaliacións e a 
suma do logrado no terceiro trimestre 

NOTA FINAL= ((T1+T2)/2)+T3 

No terceiro trimestre poden conseguir un máximo de dous puntos, 
distribuidos da seguinte maneira: 

0,75: adestrar un mínimo de 4 días a semana 

0,5: test do libro (sacar mínimo un 6 para superar esta proba) 

0,75: adestramentos de forza e resistencia. 

1 punto: coreograda (pode ser de parkour, malabares, danzas 
tradicionais, modernas, individuais ou colecOvas,….) 

Ainda que poidan obter 3 puntos, o máximo que sumarán serán 2 
puntos. 

Os Indicadores de Logro serán rúbricas para os adestramentos e 
coreogradas e o número de respostas acertadas no test do libro. 

Proba extraordinaria de setembro NON SERÁ NECESARIA, POIS TODO O ALUMNADO TEN A PRIMEIRA 
E A SEGUNDA AVALIACIÓN APROBADAS

Alumnado de materia pendente NON HAI ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE



3. Metodoloxía e acDvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación)

AcDvidades 

FAREMOS ACTIVIDADES DE MANTENEMENTO DA CONDICIÓN FÍSICA 
SAUDABLE E DAS CAPACIDADES COORDINATIVAS (REPASO)  E DE 
AMPLIACIÓN (COREOGRAFÍAS E LECTURA DO LIBRO DE NIÑAS A 
LEYENDAS)

Metodoloxía (alumnado con 
conecDvidade e sen 

conecDvidade)

O ALUMNADO DESTE CURSO NON TEN PROBLEMAS DE 
CONECTIVIDADE GRAVES.  

USAREMOS O ESPAZO ABALAR PARA A COMUNICACIÓN COAS 
FAMILIAS E A AULA VIRTUAL PARA A REALIZACIÓN E ENTREGA DAS 
ACTIVIDADES.  

COMBINAREMOS METODOLOXÍAS ACTIVAS DE BUSCA DE 
INFORMACIÓN PARA O TRABALLO E PARA O DESEÑO DOS 
ADESTRAMENTOS E/OU COREOGRAFÍAS. 

USAREMOS METODOLOXÍAS REPRODUCTIVAS PARA A LECTURA DO 
LIBRO E O TEST SOBRE O MESMO.

Materiais e recursos AULA VIRTUAL, ESPAZO ABALAR E CORREO ELECTRÓNICO.

4. Información e publicidade.

Información ao alumnado e 
ás familias

Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de 
comunicación  que se está a uOlizar de modo habitual, e se facilitará a 
resolución de dúbidas mediante Otorías telefónicas. Así mesmo se noOficará 
da publicación da documentación na web do centro. 

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no 
espazo habilitado para a documentación de centro.



CURSO/MATERIA 3 ESO, EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de 
actividade física, en relación coas súas características.

▪ EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física 
coa intensidade dos esforzos realizados.

▪ EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión 
de acordo co contido que se vaia realizar, de forma autónoma e 
habitual.

▪ EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora 
das habilidades motoras en función das propias dificultades.

▪ B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades 
físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 
responsable do contorno.

▪ EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para 
a realización de actividades físico-deportivas.

▪ EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común 
para a realización de actividades físico-deportivas.

▪ B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no 
proceso de aprendizaxe, para procurar, analizar e seleccionar 
información salientable, elaborando documentos propios, e 
facendo exposicións e argumentacións destes.

▪ EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para elaborar documentos dixitais propios (texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información salientable.

▪ B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os 
mecanismos de control da intensidade da actividade física, 
aplicándoos á propia práctica, en relación coa saúde e a 
alimentación.

▪ EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as 
coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas traballadas no ciclo.

▪ EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de 
enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a saúde.

▪ EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade 
física sistemática, así como coa saúde e os riscos e 
contraindicacións da práctica deportiva.

▪ EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a 
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora de 
diferentes factores da condición física.

▪ EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as 
actividades físicas para ser consideradas saudables, adoptando 
unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos 
negativos para a saúde.

▪ B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas 
posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando 
unha actitude de autoexixencia no seu esforzo.

▪ EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos 
básicos para o seu desenvolvemento.

▪ EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu 
momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.

▪ EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica 
das actividades físicas como medio de prevención de lesións.

▪ EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade 
física para a mellora da propia condición física, relacionando o 
efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida.

▪ B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal e 
outros recursos.

▪ EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, 
combinando espazo, tempo e intensidade.

▪ EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos 
corporais axustados a un ritmo prefixado.

▪ EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e 
danzas, adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación PROBAS DE CARÁCTER OBXECTIVO E SUBXECTIVO

CUESTIONARIOS NA AULA VIRTUAL, VÍDEOS SOBRE 
ADESTRAMENTOS E COREOGRAFIAS

Cualificación final A nota final sairá da media entre as dúas primeiras avaliacións e a 
suma do logrado no terceiro trimestre 

NOTA FINAL= ((T1+T2)/2)+T3 

No terceiro trimestre poden conseguir un máximo de dous puntos, 
distribuidos da seguinte maneira: 

0,75: adestrar un mínimo de 4 días a semana 

0,5: test do libro (sacar mínimo un 6 para superar esta proba) 

0,75: test de forza e resistencia 

1 punto: coreograda (pode ser de parkour, malabares, danzas 
tradicionais, modernas, individuais ou colecOvas,….) 

Ainda que poidan obter 3 puntos, o máximo que sumarán serán 2 
puntos. 

Os Indicadores de Logro serán rúbricas para os adestramentos e 
coreogradas e o número de respostas acertadas no test do libro e 
nos de forza e resistencia. 

Proba extraordinaria de setembro NON SERÁ NECESARIA, POIS TODO O ALUMNADO TEN A PRIMEIRA 
E A SEGUNDA AVALIACIÓN APROBADAS

Alumnado de materia pendente NON HAI ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE



3. Metodoloxía e acDvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación)

AcDvidades 

FAREMOS ACTIVIDADES DE MANTENEMENTO DA CONDICIÓN FÍSICA 
SAUDABLE E DAS CAPACIDADES COORDINATIVAS (REPASO), REPASO 
DAS METODOLOXÍAS DE ADESTRAMENTO E DE AMPLIACIÓN 
(COREOGRAFÍAS E LECTURA DO LIBRO DE NIÑAS A LEYENDAS)

Metodoloxía (alumnado con 
conecDvidade e sen 

conecDvidade)

O ALUMNADO DESTE CURSO NON TEN PROBLEMAS DE 
CONECTIVIDADE GRAVES.  

USAREMOS O ESPAZO ABALAR PARA A COMUNICACIÓN COAS 
FAMILIAS E A AULA VIRTUAL PARA A REALIZACIÓN E ENTREGA DAS 
ACTIVIDADES.  

COMBINAREMOS METODOLOXÍAS ACTIVAS DE BUSCA DE 
INFORMACIÓN PARA O TRABALLO E PARA O DESEÑO DOS 
ADESTRAMENTOS E/OU COREOGRAFÍAS. 

USAREMOS METODOLOXÍAS REPRODUCTIVAS PARA A LECTURA DO 
LIBRO E O TEST SOBRE O MESMO.

Materiais e recursos AULA VIRTUAL, ESPAZO ABALAR E CORREO ELECTRÓNICO.

4. Información e publicidade.

Información ao alumnado e 
ás familias

Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de 
comunicación  que se está a uOlizar de modo habitual, e se facilitará a 
resolución de dúbidas mediante Otorías telefónicas. Así mesmo se noOficará 
da publicación da documentación na web do centro. 

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no 
espazo habilitado para a documentación de centro.



CURSO/MATERIA 4 ESO, EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na 
práctica de actividade física considerando a intensidade dos 
esforzos.

▪ EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para 
establecer as características que deben ter as fases de activación 
e de volta á calma.

▪ EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e 
de volta á calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á 
dificultade das tarefas da parte principal. 

▪ EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final 
de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de 
competencia motriz.

▪ B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da 
comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, 
seleccionar e valorar informacións relacionadas cos contidos do 
curso, comunicando os resultados e as conclusións no soporte 
máis adecuado.

▪ EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións 
actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a 
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

▪ EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para afondar sobre contidos do curso, realizando valoracións 
críticas e argumentando as súas conclusións. 

▪ EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes 
e nos contornos apropiados.

▪ B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus 
efectos sobre a condición física, aplicando os coñecementos sobre 
actividade física e saúde.

▪ EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que 
deben cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable e os 
beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva.

▪ EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa 
compensación dos efectos provocados polas actitudes posturais 
inadecuadas máis frecuentes. 

▪ EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo 
de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición 
física e a saúde. 

▪ EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación 
para a realización de diferentes tipos de actividade física.

▪ B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, 
practicando actividades físico-deportivas adecuadas ao seu nivel e 
identificando as adaptacións orgánicas e a súa relación coa saúde.

▪ EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades físicas na 
realización dos tipos de actividade física.

▪ EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma 
actividades físicas co fin de mellorar as condicións de saúde e 
calidade de vida.

▪ EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas 
de actividade física a mellora das capacidades físicas básicas, 
cunha orientación saudable e nun nivel adecuado ás súas 
posibilidades.

▪ EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións 
anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa saúde.

▪ B2.1. Compor e presentar montaxes individuais ou colectivas, 
seleccionando e axustando os elementos da motricidade 
expresiva.

▪ EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, 
seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis 
apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na 
creatividade e na desinhibición.

▪ EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade das 
montaxes artístico-expresivas, combinando os compoñentes 
espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais 
persoas.

▪ EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das montaxes 
artístico-expresivas, achegando e aceptando propostas.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación PROBAS DE CARÁCTER OBXECTIVO E SUBXECTIVO

CUESTIONARIOS NA AULA VIRTUAL, VÍDEOS SOBRE 
ADESTRAMENTOS E COREOGRAFIAS

Cualificación final A nota final sairá da media entre as dúas primeiras avaliacións e a 
suma do logrado no terceiro trimestre 

NOTA FINAL= ((T1+T2)/2)+T3 

No terceiro trimestre poden conseguir un máximo de dous puntos, 
distribuidos da seguinte maneira: 

0,75: adestrar un mínimo de 4 días a semana 

0,5: test do libro (sacar mínimo un 6 para superar esta proba) 

1 punto: coreograda colecOva(pode ser de parkour, malabares, 
danzas tradicionais, modernas,…) 

0,75: cuesOonarios sobre forza e resistencia 

Ainda que poidan obter 3 puntos, o máximo que sumarán serán 2 
puntos. 

Os Indicadores de Logro serán rúbricas para os adestramentos e 
coreogradas e o número de respostas acertadas no test do libro e 
no de forza e resistencia.

Proba extraordinaria de setembro NON SERÁ NECESARIA, POIS TODO O ALUMNADO TEN A PRIMEIRA 
E A SEGUNDA AVALIACIÓN APROBADAS

Alumnado de materia pendente NON HAI ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE



3. Metodoloxía e acDvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación)

AcDvidades 

FAREMOS ACTIVIDADES DE MANTENEMENTO DA CONDICIÓN FÍSICA 
SAUDABLE E DAS CAPACIDADES COORDINATIVAS (REPASO), REPASO 
DAS METODOLOXÍAS DE ADESTRAMENTO E DE AMPLIACIÓN 
(COREOGRAFÍAS E LECTURA DO LIBRO DE NIÑAS A LEYENDAS)

Metodoloxía (alumnado con 
conecDvidade e sen 

conecDvidade)

O ALUMNADO DESTE CURSO NON TEN PROBLEMAS DE 
CONECTIVIDADE GRAVES.  

USAREMOS O ESPAZO ABALAR PARA A COMUNICACIÓN COAS 
FAMILIAS E A AULA VIRTUAL PARA A REALIZACIÓN E ENTREGA DAS 
ACTIVIDADES.  

COMBINAREMOS METODOLOXÍAS ACTIVAS DE BUSCA DE 
INFORMACIÓN PARA O TRABALLO E PARA O DESEÑO DOS 
ADESTRAMENTOS E/OU COREOGRAFÍAS. 

USAREMOS METODOLOXÍAS REPRODUCTIVAS PARA A LECTURA DO 
LIBRO E O TEST SOBRE O MESMO.

Materiais e recursos AULA VIRTUAL, ESPAZO ABALAR E CORREO ELECTRÓNICO.

4. Información e publicidade.

Información ao alumnado e 
ás familias

Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de 
comunicación  que se está a uOlizar de modo habitual, e se facilitará a 
resolución de dúbidas mediante Otorías telefónicas. Así mesmo se noOficará 
da publicación da documentación na web do centro. 

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no 
espazo habilitado para a documentación de centro.
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TECNOLOXÍA 2º ESO  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto 

tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización.  

▪ B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando 

os recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e 

respecto polo ambiente. 

▪ TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico 

sinxelo, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.  

  ▪ TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da 

construción do prototipo. 

 

▪ B2.1. Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando criterios 

de normalización e escalas.  

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas 

técnicos, mediante esbozos e empregando criterios normalizados de cotación 

e escala.  

▪ B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de 

información de produtos tecnolóxicos. 

▪ B2.3. Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto desde o 

seu deseño ata a súa comercialización. 

▪ TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de 

información de produtos tecnolóxicos. 

▪ TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo sinxelo 

empregando software específico de apoio. 

 

▪ B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de 

obxectos tecnolóxicos. 

▪ TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico. 

▪ TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos 

técnicos cotiás. 

▪ B3.2. Manipular e mecanizar materiais convencionais asociando a 

documentación técnica ao proceso de produción dun obxecto, respectando as 

súas características e empregando técnicas e ferramentas adecuadas, con 

TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico 

sinxelo, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 



 
 
 
 

 

especial atención ás normas de seguridade e saúde. ▪ TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

▪ TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en 

operacións básicas de conformación dos materiais de uso técnico. 

   

▪ TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller con especial atención ás 

normas de seguridade e saúde. 

▪ B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento informático. 

▪ B5.2. Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar 

proxectos técnicos sinxelos. 

  ▪ TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. 

▪ TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. 

▪ TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos 

electrónicos. 

▪ TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con 

equipamentos informáticos. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: A avaliación será continua durante todo o curso, realizando as seguintes accións: 

1º e 2º trimestre: 
- Observación sistemática do traballo dos alumnos  

- Supervisión regular das tarefas obrigatorias a realizar fora da clase.  

- Entrega de traballos obrigatorios.  

- Realización de actividades voluntarias ou de ampliación. 

- Realización de prácticas, tales como medidas co calibre, prácticas de debuxo, Deseño por ordenador 



 
 
 
 

 

- Realización de probas escritas 

- Realización dun proxectos técnicos, seguindo o método de proxectos, e elaboración dunha memoria final, 

utilizando as TIC´s.  

3º Trimestre: 

-   Realización de tarefas semanais, de repaso e reforzo de contidos.  Se calificarán entre 0 e 10.  

- As actividades súbense cada semana á aula virtual do centro. Os traballos non son obrigatorios, o alumnado pode envialos 

para correxir ou non. O contacto para resolver dúbidas ou enviar as tarefas faise a través do correo electronico. 

 

Instrumentos 

- Lista de control de tarefas e traballo de clase e no taller (1º e 2º triemstre) 
- Matrices de valoración, para proxecto e memoria.    
- Traballos e actividades a entregar (en clase ou a través do correo electrónico) 
- Proba escrita (test ,  resposta curta, exercicios similares aos traballados na aula) (1º e 2º trimestre) 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

Nota final:  Nota media 1º e2ºtrimestre + 10% Nota traballos (máximo1  punto) 

Proba extraordinaria de 

setembro 
A avaliación extraordinaria consistirá na realización dun exame xeral sobre os contidos impartidos no curso (1º e 2º 

trimestre). Na proba extraordinarias de setembro, só se valorará o exame e é necesario obter un 5 para aprobar a asignatura. 

Alumnado de materia 

pendente 

(non hai alumnado 

pendente) 

Criterios de avaliación 

Criterios de cualificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 



 
 
 
 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

Actividades de repaso e reforzo dos temas vistos durante o curso, como :  

Debuxo de vistas. 

Boletíns exercicios tema materiais técnicos 

Ficha de ferramentas 

Traballo sobre método de proxectos. 

Realización de crucigramas, test online, visualización de videos. 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

As actividades propóñense a través da aula virtual, e correo electrónico. 

Son actividades que se poden realizar con ordenador ou no caderno de aula. Opcional devolver mediante 
correo. 

Todos os alumnos teñen conectividade 

Materiais e recursos 

Aula Virtual 

Correo gmail de aula e drive 

Materiais de contidos, feitos polo departamento 

Enlaces web a diferentes páxinas de recursos. 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación a través do titor, polo sistema de comunicación  
que se está a utilizar de modo habitual, e se facilitará a resolución de dúbidas mediante titorías 
telefónicas. Así mesmo se notificará da publicación da documentación na web do centro. 

 

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 

 

 



 
 
 
 

 

TECNOLOXÍA 3º ESO  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto 

tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización, investigar a súa 

influencia na sociedade e propor melloras desde o punto de vista tanto da súa 

utilidade como do seu posible impacto social. 

▪ TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico, 

mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

▪ B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando 

os recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e 

respecto polo ambiente, e valorando as condicións do contorno de traballo. 

▪ TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da 
construción do prototipo. 

▪ TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico, 
mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

▪ TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

▪ B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

▪ TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información 
de produtos tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun produto desde 
o seu deseño ata a súa comercialización. 

▪ TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando 
software específico de apoio. 

▪ B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de 
obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna, en relación coas 
propiedades que presentan e as modificacións que se poidan producir. 

▪ TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico, 
comparando as súas propiedades. 

▪ TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas 
dos materiais de uso técnico 

 

▪ B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. ▪ TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de 
intercambio de información. 

▪ TEB5.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de 



 
 
 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: A avaliación será continua durante todo o curso, realizando as seguintes accións: 

1º e 2º trimestre: 
- Observación sistemática do traballo dos alumnos na aula e no taller. 

- Supervisión regular das tarefas obrigatorias a realizar fora da clase.  

- Entrega de traballos obrigatorios.  

- Realización de actividades voluntarias ou de ampliación. 

- Realización de prácticas:  Elaboración de bosquexos para representar unha solución 

                                                       Interpretación de esquemas normalizados, utilizando escalas e acotamento. 

                                                       Representación gráfica utilizando a simboloxía e técnica normalizada. 

                                                       Deseño por ordenador dun prototipo para impresora 3D 

- Realización de probas escritas (test e resposta curta, actividades similares ás traballadas na aula) 

- Realización dun proxectos técnicos, seguindo o método de proxectos, e elaboración dunha memoria final, 

utilizando as TIC´s.  

risco. 

▪ B5.3. Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar 
proxectos técnicos. 

▪ TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos. 

▪ TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos 
electrónicos.  

▪ TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos 
informáticos. 



 
 
 
 

 

3º Trimestre: 

- Realización de tarefas semanais, de repaso e reforzo de contidos.  Se calificarán entre 0 e 10.  

- As actividades súbense cada semana á aula virtual do centro. Os traballos non son obrigatorios, o alumnado pode envialos 

para correxir ou non. O contacto para resolver dúbidas ou enviar as tarefas faise a través do correo electronico. 

 

Instrumentos 

- Lista de control de tarefas e traballo de clase e no taller (1º e 2º triemstre) 
- Matrices de valoración, para proxecto e memoria.  

- Traballos e actividades a entregar (en clase ou a través do correo electrónico) 
- Proba escrita (test ,  resposta curta, exercicios similares aos traballados na aula) (1º e 2º trimestre) 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

Nota final:  Nota media 1º e2ºtrimestre + 10% Nota traballos (máximo1  punto) 

Proba extraordinaria de 

setembro 

A avaliación extraordinaria consistirá na realización dun exame xeral sobre os contidos impartidos no curso (1º e 2º trimestre). Na 

proba extraordinarias de setembro, só se valorará o exame e é necesario obter un 5 para aprobar a asignatura. 

 

Alumnado de materia 

pendente. 

Non hai alumnado 

pendente 

Criterios de avaliación 

Criterios de cualificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 

 



 
 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

Actividades de repaso e reforzo dos temas vistos durante o curso, como :  

Debuxo en perspectica 

Deseño por ordenador. Plataforma oneshape. 

Boletíns exercicios repaso electricidade. Cálculo de consumo electrico. 

Cuestiones materiais de construcción. 

Traballo sobre método de proxectos. Deseño e fabricación dun soporte para móbil coa impresora 3D. 

Lectura e comentario de artículos de prensa. 

Realización de test online, visualización de videos. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

As actividades propóñense a través da aula virtual, e correo electrónico. 

Son actividades que se poden realizar con ordenador ou no caderno de aula. Opcional devolver mediante 
correo. 

Todos os alumnos teñen conectividade 

Materiais e recursos 

Aula Virtual 

Correo gmail de aula e drive 

Materiais de contidos, feitos polo departamento 

Enlaces web a diferentes páxinas de recursos. 

 

5. Información e publicidade. 
Información ao alumnado e ás familias Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación a través do titor, polo sistema de comunicación  

que se está a utilizar de modo habitual, e se facilitará a resolución de dúbidas mediante titorías 
telefónicas. Así mesmo se notificará da publicación da documentación na web do centro. 

 

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 

 

 

 



 
 
 
 

 

TECNOLOXÍA 4º ESO  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Analizar os elementos e os sistemas que configuran a 

comunicación con fíos e sen eles. 

 TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se 

utilizan na comunicación con fíos e sen eles. 

 TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

 B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de información 

dixital con criterios de seguridade e uso responsable. 
 TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica información a través de 

internet empregando servizos de localización, comunicación 
intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxe e datos. 

 B1.3. Elaborar programas informáticos sinxelos. 

 

 TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático sinxelo para resolver 
problemas, utilizando unha linguaxe de programación. 

 B1.4. Utilizar equipamentos informáticos. 

 

 TEB1.4.1. Utiliza o computador como ferramenta de adquisición e 
interpretación de datos, e como realimentación doutros procesos cos 
datos obtidos. 

 B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuíto 
electrónico e os seus compoñentes elementais. 

 

 TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado 
por compoñentes elementais. 

 TEB3.1.2. Explica as características e as funcións de compoñentes 
básicos: resistor, condensador, díodo e transistor. 

 B3.2. Empregar simuladores que faciliten o deseño e permitan a 
práctica coa simboloxía normalizada. 

 TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a análise de circuítos 
analóxicos básicos, utilizando simboloxía axeitada. 

 B3.3. Experimentar coa montaxe de circuítos elementais e aplicalos no 
proceso tecnolóxico. 

 TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos 
deseñados previamente.  

 B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole na 
resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos. 

 TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole. 

 TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. 

 B3.5. Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos  TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos 



 
 
 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: A avaliación será continua durante todo o curso, realizando as seguintes accións: 

1º e 2º trimestre: 
- Observación sistemática do traballo dos alumnos na aula e no taller. 

- Supervisión regular das tarefas obrigatorias a realizar fora da clase.  

- Entrega de traballos obrigatorios.  

- Realización de actividades voluntarias ou de ampliación. 

- Realización de prácticas, traballos e actividades: 

 Resolución de circuítos. 
 Interpretación de circuítos electrónicos 
 Deseño de circuítos electrónicos, para un uso concreto. 
 Montaxe de circuítos en simulador. 
 Montaxe de circuítos eléctricos e medida de magnitudes utilizando o polímetro. 
 Exercicios utilizando álxebra de Boole. 
 Exercicios con portas lóxicas. 
  Deseño de circuítos lóxicos para resolver un problema tecnolóxico concreto.  
 Montaxe utilizando un software de simulación 
 Deseño dun programa informático, utilizando a plataforma sratch 

- Proxecto técnico: Deseño e montaxe dun cirtuito electronico automatic. Realización seguindo o método de 

proxectos, e elaboración dunha memoria final, utilizando as TIC´s.  

sinxelos. 

 

sinxelos. 

 



 
 
 
 

 

- Realización de probas escritas (test e resposta curta, actividades similares ás traballadas na aula) 

3º Trimestre: 

- Realización de tarefas semanais, de repaso e reforzo de contidos.  Se calificarán entre 0 e 10. 

-  As actividades súbense cada semana á aula virtual do centro. Os traballos non son obrigatorios, o alumnado pode envialos 

para  correxir ou non. O contacto para resolver dúbidas ou enviar as tarefas faise a través do correo electronico. 

 

Instrumentos 

- Lista de control de tarefas e traballo de clase e no taller (1º e 2º triemstre) 
- Matrices de valoración, para proxecto e memoria.  

- Traballos e actividades a entregar (en clase ou a través do correo electrónico) 
- Proba escrita (test ,  resposta curta, exercicios similares aos traballados na aula) (1º e 2º trimestre) 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

Nota final:  Nota media 1º e2ºtrimestre + 10% Nota traballos (máximo1  punto) 

Proba extraordinaria de 

setembro 

A avaliación extraordinaria consistirá na realización dun exame xeral sobre os contidos impartidos no curso (1º e 2º trimestre). Na 

proba extraordinarias de setembro, só se valorará o exame e é necesario obter un 5 para aprobar a asignatura. 

 

Alumnado de materia 

pendente. 

Non hai alumnado 

pendente 

Criterios de avaliación 

Criterios de cualificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 



 
 
 
 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

Actividades de repaso e reforzo dos temas vistos durante o curso, como :  

Boletíns exercicios repaso electricidade e electrónica. 

Cuestiones tema tecnoloxía da comunicación. 

Prácticas de programación en scratch. 

Deseño dun programa que cumpla unha función. 

Lectura e comentario de artículos de prensa. 

Realización de test online, visualización de videos. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

As actividades propóñense a través da aula virtual, e correo electrónico. 

Son actividades que se poden realizar con ordenador ou no caderno de aula. Opcional devolver mediante 
correo. 

Todos os alumnos teñen conectividade 

Materiais e recursos 

Aula Virtual 

Correo gmail de aula e drive 

Materiais de contidos, feitos polo departamento 

Enlaces web a diferentes páxinas de recursos. 

 

6. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación a través do titor, polo sistema de comunicación  
que se está a utilizar de modo habitual, e se facilitará a resolución de dúbidas mediante titorías 
telefónicas. Así mesmo se notificará da publicación da documentación na web do centro. 

 

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 

 

 

 



CPI VIRXE DA SALETA. 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN CURSO 

2019-2020 

CURSO 1 ESO/ DEPARTAMENTO ORATORIA 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

   



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación) 

4. Información e publicidade.  

   



CURSO/MATERIA  1 ESO ORATORIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

36.B2.1. Elaborar unha mensaxe breve e clara que 
funcione como núcleo do discurso. 

37.ORB2.1.1. Condensa nunha frase breve e clara unha mensaxe persuasiva.

44.B2.2. Adaptar a creación e o deseño do discurso ás características do 
contexto comunicativo.

45.ORB2.2.1. Emprega nun texto estratexias comunicativas para captar a 
atención e a benevolencia da audiencia.

48.ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en conta as características do 
modelo ou xénero elixido.

51.ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en conta o tempo e a canle de 
comunicación de que dispón.

62.B2.3. Identificar e manexar fontes documentais. 63.ORB2.3.1. Identifica as fontes das que pode obter información.

65.ORB2.3.2. Selecciona as fontes documentais máis acaídas e as súas 
propias vivencias para extraer contidos e ideas variadas relacionadas co 
tema do discurso.

87.B2.5. Seleccionar as ideas máis adecuadas e organizalas nunha estrutura 
ordenada e eficaz.

88.ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando equilibradamente os contidos 
lóxicos cos emocionais, para construír unha proposta persoal e orixinal.

104.B2.7. Organizar as ideas nunha estrutura ordenada e eficaz. 105.ORB2.7.1. Organiza os contidos nunha estrutura clara e eficaz, na que se 
observa unha introdución, unha conclusión e un desenvolvemento 
coherente do corpo do discurso.

114.B2.8. Redactar o discurso con corrección lingüística, creatividade e 
eficacia persuasiva.

115.ORB2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, cohesión e corrección 
lingüística.

118.ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos básicos de maneira orixinal e ao 
servizo da eficacia persuasiva.

169.B3.5. Pronunciar con corrección, claridade e expresividade. 170.ORB3.5.1. Pronuncia con corrección e claridade un texto de creación 
propia.

172.ORB3.5.2. Emprega con especial coidado o ritmo de elocución natural de 
xeito que permita seguir a exposición con facilidade.

175.ORB3.5.3. Emprega as pausas, os silencios e os cambios de ton e de 
ritmo de maneira significativa, para potenciar o poder expresivo do seu 
discurso.

182.B3.6. Empregar a linguaxe corporal e a presenza escénica como códigos 
comunicativos para enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

183.ORB3.6.1. Emprega nunha exposición a mirada, a posición do corpo e a 
xestualidade de maneira natural, eliminando progresivamente pequenos 
vicios e tics inadecuados.

192.B3.7. Utilizar programas informáticos e audiovisuais para o deseño de 
presentacións co fin de potenciar o significado e a expresividade do 
discurso.

193.ORB3.7.1. Deseña presentacións con diapositivas sinxelas, claras e 
creativas, e emprega con moderación os recursos audiovisuais. 

218.B4.2. Elaborar textos para intervir en ámbitos de participación social, 
reais ou simulados, con respecto polas normas de convivencia e 
procurando a resolución pacífica dos conflitos.

219.ORB4.2.1. Presenta proxectos, achegas, opinións ou refutacións en 
ámbitos orais diversos reais ou ficticios.

222.ORB4.2.2. Elabora discursos para a defensa lexítima de dereitos 
establecidos.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación TÉCNICAS OBXETIVAS E SUBXECTIVAS

VÍDEOS, DOCUMENTOS DE TEXTO E 
PRESENTACIÓNS

Cualificación final A nota final sairá da media entre as dúas primeiras 
avaliacións e a suma do logrado no terceiro trimestre 

NOTA FINAL= ((T1+T2)/2)+T3 

No terceiro trimestre poden conseguir un máximo de 
dous puntos, distribuidos da seguinte maneira: 

0,5: historia ao viaxeiro no tempo

0,5: presentación sobre un tema libre

1: novas do telediario

1 punto: discurso sobre a defensa dos dereitos do neno

Ainda que poidan obter 3 puntos, o máximo que 
sumarán serán 2 puntos. 

Os Indicadores de Logro serán as rúbricas para cada 
apartado

Proba extraordinaria de setembro Coa media obHda ata o de agora, non haberá 
alumnado coa materia suspensa na avaliación 
ordinaria de Xuño

Alumnado de materia pendente Non hai alumando coa materia pendente

3. Metodoloxía e ac@vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación)

Ac@vidades 

4 acHvidades 

1. Story telling a un viaxeiro do futuro. (repaso) 

2. Presentación tema libre (repaso) 

3. Novas do telediario. (repaso) 

4. Discurso sobre os dereitos do neno (ampliación)

Metodoloxía (alumnado con conec@vidade e 
sen conec@vidade)

Non hai alumnado con problemas graves de conexión 
na actualidade. 

Materiais e recursos Aula virtual, ferramentas ofimáHca, vídeos, correo 
electrónico



4. Información e publicidade.

Información ao alumnado e 
ás familias

Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema 
de comunicación  que se está a utilizar de modo habitual, e se facilitará 
a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así mesmo se 
notificará da publicación da documentación na web do centro.

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, 
no espazo habilitado para a documentación de centro. 
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CURSO: 2º E.S.O.    MATERIA: MÚSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras 

disciplinas. 

MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da danza. 

MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa 

sociedade. 

B3.2. Demostrar interese polas músicas de distintas características, épocas e 

culturas, e por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, 

adoptando unha actitude aberta e respectuosa. 

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións 

expresivas, gozando deles como oínte con capacidade selectiva. 

B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e galego, 

e comprender o valor de conservalo e transmitilo. 
MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e 

galego 

MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e 

danzas do patrimonio español e galego. 

MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. 

MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do 

patrimonio musical galego, colaborando na recollida, na gravación e na 

transcrición de pezas. 

B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais básicos 

necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou "falar de música". 

MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 

coñecementos musicais 

MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e 



 
 
 
 

 

escrito, con rigor e claridade. 

B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, os musicais, os 

concertos en vivo e as novas propostas musicais, valorando os seus elementos 

creativos e innovadores. 

MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar 

sobre novas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e 

realiza unha revisión crítica desas producións.  

MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 

propias. 

Bloque 4. Música e tecnoloxías 

B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir 

música. 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 

utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

MUB4.1.2. Participa na produción musical demostrando o uso adecuado dos 

materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a 

aprendizaxe e a indagación do feito musical. 

MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados 

para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

Procedementos:  

Terase en conta o carácter continuo e global, diagnóstico e formativo. 

  Na materia de Música, o importante é o proceso e o resultado final e 

os criterios a ter en conta serán: 

-Actitude cara a materia. 



 
 
 
 

 

 

 

 

Avaliación 

-Colaboración cos compañeiros/as e coa profesora. 

-Traballo individualizado e en equipo. 

-As execucións instrumentais, vocais e de movemento e danza precisan 

dun emprego consciente do silencio musical e isto é de vital importancia 

ademais dunha concentración. 

-Interpretación das obras traballadas, realización correcta das partituras 

propostas, de execución obrigatoria e realización de danzas  

-Presentación de traballos e tarefas dentro duns prazos fixados pola 

profesora coa flexibilidade necesaria nestes momentos. 

  Os devanditos criterios permitirán a valoración do tipo e grao de 

aprendizaxe adquirida e convertense en referente fundamental para 

valorar a adquisición das competencias clave. 

Instrumentos: 

Listas de control. 

Fichas de recollida de información. 

Caderno do profesor. 

Diario de clase. 

Ordenador con acceso à aula virtual 

Probas  prácticas na aula virtual de interpretación instrumental  (frauta)  

vocal e de danza. 

 A seguinte valoración cuantitativa adaptase ás competencias clave 

aplicadas en cada tema, sabendo que o valor das competencias cambia 



 
 
 
 

 

 

 

 

                                  Cualificación final 

en función da práctica proposta. Cada tarefa semanal contén varios 

estándares de aprendizaxe asociados a criterios de avaliación e ás 

competencias clave.  Tendo en conta que para a avaliación final 

calcularase a nota media dos dous primeiros trimestres no que 

consolidaron certos aprendizaxes, a nota final será esta media 

aritmética  máis unha nota das actividades desenvolvidas na aula virtual 

durante este terceiro trimestre. Esta nota valorará a participación nas 

tarefas do seguinte xeito: 

 Media aritmética dos dous trimestres + 1’5 puntos para o 

alumnado que entregue  as 10 tarefas propostas. 

 Media aritmética dos dous trimestres + 1’25  puntos para o 

alumnado que entregue 8 ou 9 tarefas. 

 Media aritmética dos dous trimestres + 1 punto  para o 

alumnado que entregue 6 ou 7 tarefas. 

 Media aritmética dos dous trimestres + 0,75 para o alumnado 

que entregue 4 ou 5 tarefas. 

 Media aritmética dos dous trimestres + 0,5 para o alumnado que 

entregue 2 ou 3 tarefas. 

Esta puntuación aplicarase independentemente dos erros cometidos 

en cada tarefa tendo en conta o esforzo que o alumnado está a facer. 

 

Proba extraordinaria de setembro 

Para aqueles alumnos/as que teñan que realizar a proba extraordinaria 

en setembro por non ter aprobado a materia en xuño, valorarase sobre 

10 soamente unha proba escrita  na que amosará os seus 

coñecementos relativos à linguaxe musical e a teoría musical vistos 

durante os dous primeiros trimestres do ano académico. 



 
 
 
 

 

                  Alumnado de materia pendente Non hai alumnado coa materia pendente. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

   As actividades estarán relacionadas coa danza e a interpretación 

instrumental de forma que o alumno/a mesmo/a  contribúa á formación 

do seu propio coñecemento.  

   As actividades de recuperación e de ampliación plantexaranse, 

atendendo ás necesidades concretas,  propoñendo ó alumnado a 

realización de traballos e de exercicios para a consolidación dos 

coñecementos que entregarán na aula virtual. 

   Ditas actividades serán correxidas e explicadas ao alumno/a  a través 

de mensaxes escritos ou tamén gravacións da profesora cando o 

exercicio  sexa  oral. 

As tarefas semanais incluirán actividades de revisión , reforzo e 

ampliación dalgún contido que sexa importante .  

O alumnado sempre estará informado da súa evolución na aula virtual, 

tanto das súas entregas de actividades coma das corrección oportunas. 

Metodoloxía 

O proceso de ensino-aprendizaxe desta materia, sustentarase nos 

seguintes principios: 

• Actividade e participación: involucrando de forma activa o 

alumnado nas diferentes e variadas propostas de traballo, xa sexa de 

índole práctico (instrumentación, canto, etc...) ou teórico (elaboración 



 
 
 
 

 

de esquemas, cuestionarios, etc...) na aula virtual . 

• Unidade de teoría e práctica: Os contidos abordaranse na 

medida do posible dende o feito musical para comprender o concepto 

teórico. As actividades prácticas serán as máis habituais, pero 

alternaranse coas intervencións da profesora. Estas serán breves, claras 

e concisas. 

• Flexibilidade e individualización: ofrecendo propostas que poida 

realizar todo o mundo e se axusten ao ritmo de cada alumno/a. Deben 

ter en conta a realidade da que parte cada un e permitir que sexa 

desenvolvida en función das súas posibilidades, neste momento a 

conectividade é algo a ter en conta e sempre se buscará chegar a 

tódolos alumnos/as. 

• Integración: tendo en conta as capacidades e necesidades 

educativas dos alumnos/ás. As diferenzas en canto a sexo non poden 

ser criterio para a agrupación ou asignación de tarefas. 

• Creatividade: mediante a inclusión de actividades que estimulen 

o pensamento (exercicios, traballos, prácticas, investigacións). 

• Globalización: dotando á programación dun enfoque 

interdisciplinar, aproveitando os numerosos puntos de contacto co 

currículo das outras materias. 

   A aula virtual do centro é o medio utilizado para facer chegar tarefas 

de tipo individual a todo o alumnado. Parece que todos eles contan con 

acceso a ela e iso facilita moito o traballo virtual. Preténdese que o 

alumnado relacione os novos coñecementos aos que posuían 

anteriormente ( a modo de avaliación continua)  deixando constancia da 



 
 
 
 

 

importancia do seu traballo diario. 

Materiais e recursos 

Material necesario para o alumnado de 2º ESO: 

-Frauta doce soprano de dixitación alemana. 

-Partituras proporcionadas pola profesora. 

-Fichas de traballo con exercicios de auto-corrección. 

Recursos didácticos: 

Vídeos didácticos, banco de recursos con imaxes, sons, animacións, 

vídeos,... recursos que se empregarán na aula virtual do centro .  No 

blogue da materia  “MúsicaCea2019” para consulta  de toda a 

comunidade escolar e uso do alumnado onde se expoñen as tarefas 

creativas do alumnado. 

 

Información e publicidade. 

 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 
Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se está 
a utilizar de modo habitual, e facilitarase  a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. 
Así mesmo notificarase da publicación de documentación na web do centro. 
 

 

Publicidade 

 
Publicación na web do centro das modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 
 

 



 
 

 
 

CURSO: 3º E.S.O.    MATERIA: MÚSICA 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

                                                                                                       Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras 

disciplinas. 

MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da 

música e con outras disciplinas. 

MUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e 

explicando con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen. 

MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na 

sociedade ao longo da historia. 

B3.2. Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, 

épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, 

adoptando unha actitude aberta e respectuosa. 

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas 

como fonte de enriquecemento cultural e satisfacción persoal, elaborando 

algún proxecto de investigación e exposición 

B3.3. Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das 

épocas da historia musical. 

MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas 

da historia da música correspondentes. 

B3.4. Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música. MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e 

as tendencias musicais.  

MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os 

acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na 

sociedade. 

B3.5. Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 



 
 
 
 

 

necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou falar de música. coñecementos musicais.  

MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e 

escrito, con rigor e claridade. 

B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as 

propostas musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao 

longo da historia. 

MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas 

tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha 

revisión crítica desas producións.  

MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 

propias. 

Bloque 4. Música e tecnoloxías 

B4.1. Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, 

demostrando un coñecemento básico das técnicas e dos procedementos 

necesarios para gravar, reproducir, crear, interpretar música e realizar sinxelas 

producións audiovisuais. 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 

utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando 

o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

B4.2.Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a 

aprendizaxe e a indagación do feito musical. 

MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados 

para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

Avaliación 

Procedementos: 

  Na materia de Música, o importante é o proceso e o resultado final e os 

criterios a ter en conta serán: 

-Actitude cara a materia. 

-Colaboración cos compañeiros/as e coa profesora. 

-Traballo individualizado e en equipo. 



 
 
 
 

 

-As execucións instrumentais, vocais e de movemento e danza precisan dun 

emprego consciente do silencio musical e isto é de vital importancia ademais 

dunha concentración. 

-Interpretación das obras traballadas, realización correcta das partituras 

propostas, de execución obrigatoria e realización de danzas  

-Presentación de traballos e tarefas dentro duns prazos fixados pola profesora 

coa flexibilidade necesaria nestes momentos. 

  Os devanditos criterios permitirán a valoración do tipo e grao de aprendizaxe 

adquirida e convertense en referente fundamental para valorar a adquisición 

das competencias clave. 

Instrumentos: 

Listas de control. 

 Fichas de recollida de información. 

Caderno do profesor. 

Diario de clase. 

Ordenador con acceso à aula virtual. 

Probas  prácticas na aula virtual de interpretación instrumental  (frauta)  

vocal e de danza. 

 

 

 

Cualificación final 

A seguinte valoración cuantitativa adaptase ás competencias clave aplicadas 

en cada tema, sabendo que o valor das competencias cambia en función da 

práctica proposta. Cada tarefa semanal contén varios estándares de 

aprendizaxe asociados a criterios de avaliación e ás competencias clave.  

Tendo en conta que para a avaliación final calcularase  a nota media dos dous 

primeiros trimestres no que consolidaron certos aprendizaxes, a nota final será 

esta media aritmética  máis unha nota das actividades desenvolvidas na aula 

virtual durante este terceiro trimestre. Esta nota valorará a participación nas 

tarefas do seguinte xeito: 



 
 
 
 

 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’5 puntos para o alumnado 

que entregue  as 10 tarefas propostas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’25  puntos para o alumnado 

que entregue 8 ou 9 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1 punto  para o alumnado que 

entregue 6 ou 7 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,75 para o alumnado que 

entregue 4 ou 5 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,5 para o alumnado que 

entregue 2 ou 3 tarefas. 

Esta puntuación aplicarase independentemente dos erros cometidos en cada 

tarefa tendo en conta o esforzo que o alumnado está a facer. 

 

 

Proba extraordinaria de setembro 

Para aqueles alumnos/as que teñan que realizar a proba extraordinaria en 

setembro por non ter aprobado a materia en xuño, valorarase sobre 10 

soamente unha proba escrita  na que amosará os seus coñecementos relativos 

à linguaxe musical e a teoría musical vistos durante os dous primeiros 

trimestres do ano académico. 

                Alumnado de materia pendente  

Non hai alumnado coa materia pendente. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

   As actividades estarán relacionadas coa danza e a interpretación 

instrumental de forma que o alumno/a mesmo/a  contribúa á formación 

do seu propio coñecemento.  



 
 
 
 

 

  As actividades de recuperación e de ampliación plantexaranse, 

atendendo ás necesidades concretas,  propoñendo ó alumnado a 

realización de traballos e de exercicios para a consolidación dos 

coñecementos que entregarán na aula virtual. 

   Ditas actividades serán correxidas e explicadas ao alumno/a  a través 

de mensaxes escritos ou tamén gravacións da profesora cando o 

exercicio  sexa  oral. 

As tarefas semanais incluirán actividades de revisión , reforzo e 

ampliación dalgún contido que sexa importante .  

O alumnado sempre estará informado da súa evolución na aula virtual, 

tanto das súas entregas de actividades coma das corrección oportunas. 

Metodoloxía  

 

O proceso de ensino-aprendizaxe desta materia, sustentarase nos 

seguintes principios: 

• Actividade e participación: involucrando de forma activa o 

alumnado nas diferentes e variadas propostas de traballo, xa sexa de 

índole práctico (instrumentación, canto, etc...) ou teórico (elaboración 

de esquemas, cuestionarios, etc...) na aula virtual . 

• Unidade de teoría e práctica: Os contidos abordaranse na 

medida do posible dende o feito musical para comprender o concepto 

teórico. As actividades prácticas serán as máis habituais, pero 

alternaranse coas intervencións da profesora. Estas serán breves, claras 

e concisas. 

• Flexibilidade e individualización: ofrecendo propostas que poida 

realizar todo o mundo e se axusten ao ritmo de cada alumno/a. Deben 

ter en conta a realidade da que parte cada un e permitir que sexa 

desenvolvida en función das súas posibilidades, neste momento a 



 
 
 
 

 

conectividade é algo a ter en conta e sempre se buscará chegar a 

tódolos alumnos/as. 

• Integración: tendo en conta as capacidades e necesidades 

educativas dos alumnos/ás. As diferenzas en canto a sexo non poden 

ser criterio para a agrupación ou asignación de tarefas. 

• Creatividade: mediante a inclusión de actividades que estimulen 

o pensamento (exercicios, traballos, prácticas, investigacións). 

• Globalización: dotando á programación dun enfoque 

interdisciplinar, aproveitando os numerosos puntos de contacto co 

currículo das outras materias. 

   A aula virtual do centro é o medio utilizado para facer chegar tarefas 

de tipo individual a todo o alumnado. Parece que todos eles contan con 

acceso a ela e iso facilita moito o traballo virtual. Preténdese que o 

alumnado relacione os novos coñecementos aos que posuían 

anteriormente ( a modo de avaliación continua)  deixando constancia da 

importancia do seu traballo diario. 

 

Materiais e recursos 

Material necesario para o alumnado de 3º ESO: 

-Frauta doce soprano de dixitación alemana. 

-Partituras proporcionadas pola profesora. 

-Fichas de traballo con exercicios de auto-corrección. 

Recursos didácticos: 

Vídeos didácticos, banco de recursos con imaxes, sons, animacións, 

vídeos,... 

 Contase cun blogue da materia titulado “MúsicaCea2019” para 



 
 
 
 

 

consulta  de toda a comunidade escolar e uso do alumnado onde se 

expoñen as tarefas creativas do alumnado. 

 

4. Información e publicidade. 

 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 
Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se 
está a utilizar de modo habitual, e facilitarase  a resolución de dúbidas mediante titorías 
telefónicas. Así mesmo notificarase da publicación de documentación na web do centro. 
 

 

Publicidade 

 
Publicación na web do centro das modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 
 

 

 

 

 

                                            A PROFESORA: Fátima Gil Presas 
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CURSO/MATERIA 1º ESO . INGLÉS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Distngue as funcións  comunicatvas nun fragmento oral. 1. Identica os puntos principais e o sentdo aeral dun xa conversa.

2. Identica a información esencial e os puntos máis relevantes dun teato 2. Comprende a información esencial de teatos adaptados o seu nivel.

3. Distngue as funcións comunicatvas máis relevantes dos teatos 3. Capta as ideas principais dos teatos propostos

4. Recoñece e aplica a comprensión do teato a organización das estructuras 
sintáctcas de uso frecuente.

4. Coñece o vocabulario de uso frecuente no nivel no que está. 

5. Escribir teatos sencillos e de estructura clara sobre temas cotdianos 5. Redactar distntos tpos de teatos empregando as estructuras propias do seu
nivel

6. Coñecer e empregar un repertorio léaico e de estructuras sintáctcas de uso 
 xabitual.



2. Avaliación e cualifcación

Avaliación     A Avaliación na materia de Inglés é contnua e progresiva durante
todo o curso. De aeito que o alumno que superase a 3º avaliación tería 
superado o curso. Nestas circunstancias eatraordinarias aplicarase o mesmo 
criterio coa 2ª avaliación. O alumno terá que superar a 2ª avaliación para obter
un xa caliicación positva na avaliación ordinaria

Procedementos

1ª e 2ª Avaliación 

    Traballo diario na aula.

    Eaames e probas diversas, tanto orais como escritas.

    Tarefas e proaectos para realizar dentro e fóra da aula.

3º Avaliación

    Tarefas semanais online de repaso e consolidación dos coñecementos    
adquiridos nas dúas primeiras avaliacións.

Instrumentos

1ª e 2ª Avaliacións

    Probas escritas e orais.

    Traballo escrito e oral diario na aula.

    Tarefas de repaso na casa

    Producción de teatos escritos e orais . De carácter obrigatorio ou voluntario.

3ª Avaliación

     Tarefas online de repaso e recuperación

     Eaame online para avaliar os coñecementos adquiridos.

Cualiicación inal

    A cualiicación inal será a nota da 2ª Avaliación, coa posibilidade de 
mellorar un máaimo dun 10%  co traballo desenrolado nesta 3ª Avaliación

Indicar o procedemento para obter a cualiicación inal de curso

     Será a nota de 2ª avaliación ou da recuperación desta ara aqueles alumnos 
que non acadaran un xa avaliación positva no seu momento. Tendo todos os 



alumnoas a posibilidade de mellorar dita nota nun 10% co traballo levado a 
cabo nesta 3ª avaliación.

Proba eatraordinaria de setembro  A proba eatraordinaria d setembro será un eaame aeral sobre os contdos 
impartdos nasdúas primeiras avaliacións.

Alumnado de materia pendente

    Non  xai alumnado coa materia pendente.

Criterios de avaliación

    

Criterios de cualiicación

Procedementos e instrumentos de avaliación

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

Actvidades 
Actvidades  online de repaso e reforzo dos puntos gramatcais impartdos nas 
dúas primeiras avaliacións.

Metodoloxía (alumnado con conectvidade e sen conectvidade)

As actvidades propóñense na aula virtual e son de carácter escrito , 
auditvo e visual. Pódense elaborar en rede ou descargar os arquivos e 
traballar sobre eles ofine.  Para aqueles alumnos sen conectvidade 
teñen a posibilidade de traballar neles ofine e log envialos por medios 
telefónicos ou vía mail.

Pero a maioría dos alumnos non teñen problema para acceder a Aula 
Virtual

Materiais e recursos Aula virtual

Correo



Teatos e eaercicios de comprensión e de trabalo de estructuras sintáctcas 

 Vídeos con contdos gramatcais ou léaicos para compensar a falta de traballo 
oral neste período ,ampliar e reforzar o visto até agora.

Enla ces web a páainas de interese.

4. Información e publicidade.
Información ao alumnado e ás familias Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado. 

Comunicaráselles as familias as liñas aerais da avaliación polo sistema de comnicación que o Centro
está a utlizar de aeito  xabitual, e facilitaráselles a resolución de dúbidas de aeito telefónico.
Así mesmo noticarase a publicación da información na web do Centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páaina web do centro.
Publicarase na web do centro as modiicacións da programación.



CURSO/MATERIA 2º ESO. INGLÉS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Distngue as funcións  comunicatvas nun fragmento oral. 1. Identica os puntos principais e o sentdo aeral dun xa conversa.

2. Identica a información esencial e os puntos máis relevantes dun teato 2. Comprende a información esencial de teatos adaptados o seu nivel.

3. Distngue as funcións comunicatvas máis relevantes dos teatos 3. Capta as ideas principais dos teatos propostos

4. Recoñece e aplica a comprensión do teato a organización das estructuras 
sintáctcas de uso frecuente.

4. Coñece o vocabulario de uso frecuente no nivel no que está

5. Escribir teatos sencillos e de estructura clara sobre temas cotdianos 5. Redactar distntos tpos de teatos empregando as estructuras propias do seu
nivel

6. Coñecer e empregar un repertorio léaico e de estructuras sintáctcas de uso 
 xabitual.

2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

  A Avaliación na materia de Inglés é contnua e progresiva durante        todo o 
curso. De aeito que o alumno que superase a 3º avaliación tería superado o 
curso. Nestas circunstancias eatraordinarias aplicarase o mesmo criterio coa 2ª

Procedementos

1ª e 2ª Avaliación 

    Traballo diario na aula.

[Escribir teato]



avaliación. O alumno terá que superar a 2ª avaliación para obter un xa 
caliicación positva na avaliación ordinaria

    Eaames e probas diversas, tanto orais como escritas.

    Tarefas e proaectos para realizar dentro e fóra da aula.

3º Avaliación

    Tarefas semanais online de repaso e consolidación dos coñecementos    
adquiridos nas dúas primeiras avaliacións.

Instrumentos

1ª e 2ª Avaliacións

    Probas escritas e orais.

    Traballo escrito e oral diario na aula.

    Tarefas de repaso na casa

    Producción de teatos escritos e orais . De carácter obrigatorio ou voluntario.

3ª Avaliación

     Tarefas online de repaso e recuperación

Cualiicación inal

    A cualiicación inal será a nota da 2ª Avaliación, coa posibilidade de 
mellorar un máaimo dun 10%  co traballo desenrolado nesta 3ª Avaliación

Indicar o procedemento para obter a cualiicación inal de curso

  Será a nota de 2ª avaliación ou da recuperación desta ara aqueles alumnos 
que non acadaran un xa avaliación positva no seu momento. Tendo todos os 
alumnoas a posibilidade de mellorar dita nota nun 10% co traballo levado a 
cabo nesta 3ª avaliación.

Proba eatraordinaria de setembro  A proba eatraordinaria d setembro será un eaame aeral sobre os contdos 
impartdos nas dúas primeiras avaliacións.

Terán que superar o eaame dos verbos irregulares.

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación



   O alumnado coa materia pendente terá actvidades e probas  de 
recuperación

  Serán os mesmos ca os indicados no 1º curso da ESO

Criterios de cualiicación

  Serán os correspondentes o 1º curso da ESO

Procedementos e instrumentos de avaliación

  Tarefas e probas online propostas especíicamente para recuperar dita 
materia

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

Actvidades 
Actvidades  online de repaso e reforzo dos puntos gramatcais impartdos nas 
dúas primeiras avaliacións.

Metodoloxía (alumnado con conectvidade e sen conectvidade)

As actvidades propóñense na aula virtual e son de carácter escrito , 
auditvo e visual. Pódense elaborar en rede ou descargar os arquivos e 
traballar sobre eles ofine.  Para aqueles alumnos sen conectvidade 
teñen a posibilidade de traballar neles ofine e log envialos por medios 
telefónicos ou vía mail.

Pero a maioría dos alumnos non teñen problema para acceder a Aula 
Virtual

Materiais e recursos Aula virtual

Correo

Teatos e eaercicios de comprensión e de trabalo de estructuras sintáctcas 

 Vídeos con contdos gramatcais ou léaicos para compensar a falta de traballo 



oral neste período ,ampliar e reforzar o visto até agora.

Enla ces web a páainas de interese.

4. Información e publicidade.

Información ao alumnado e ás familias Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado. 

Comunicaráselles as familias as liñas aerais da avaliación polo sistema de comnicación que o Centro
está a utlizar de aeito  xabitual, e facilitaráselles a resolución de dúbidas de aeito telefónico.
Así mesmo noticarase a publicación da información na web do Centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páaina web do centro.
Publicarase na web do centro as modiicacións da programación.



CURSO/MATERIA 3º ESO. INGLÉS.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Distngue as funcións  comunicatvas nun fragmento oral. 1. Identica os puntos principais e o sentdo aeral dun xa conversa.

2. Identica a información esencial e os puntos máis relevantes dun teato 2. Comprende a información esencial de teatos adaptados o seu nivel.

3. Distngue as funcións comunicatvas máis relevantes dos teatos 3. Capta as ideas principais dos teatos propostos

4. Recoñece e aplica a comprensión do teato a organización das estructuras 
sintáctcas de uso frecuente.

4. Coñece o vocabulario de uso frecuente no nivel no que está

5. Escribir teatos sencillos e de estructura clara sobre temas cotdianos 5. Redactar distntos tpos de teatos empregando as estructuras propias do seu
nivel

6. Coñecer e empregar un repertorio léaico e de estructuras sintáctcas de uso 
 xabitual.

2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

A Avaliación na materia de Inglés é contnua e progresiva durante        todo o
curso. De aeito que o alumno que superase a 3º avaliación tería superado o 
curso. Nestas circunstancias eatraordinarias aplicarase o mesmo criterio coa 

Procedementos

1ª e 2ª Avaliación 

    Traballo diario na aula.



2ª avaliación. O alumno terá que superar a 2ª avaliación para obter un xa 
caliicación positva na avaliación ordinaria.

    Eaames e probas diversas, tanto orais como escritas.

    Tarefas e proaectos para realizar dentro e fóra da aula.

3º Avaliación

    Tarefas semanais online de repaso e consolidación dos coñecementos    
adquiridos nas dúas primeiras avaliacións.

Instrumentos

1ª e 2ª Avaliacións

    Probas escritas e orais.

    Traballo escrito e oral diario na aula.

    Tarefas de repaso na casa

    Producción de teatos escritos e orais . De carácter obrigatorio ou voluntario.

3ª Avaliación

     Tarefas online de repaso e recuperación

Cualiicación inal

A cualiicación inal será a nota da 2ª Avaliación, coa posibilidade de 
mellorar un máaimo dun 10%  co traballo desenrolado nesta 3ª Avaliación

Indicar o procedemento para obter a cualiicación inal de curso

 Será a nota de 2ª avaliación ou da recuperación desta ara aqueles alumnos que 
non acadaran un xa avaliación positva no seu momento. Tendo todos os 
alumnoas a posibilidade de mellorar dita nota nun 10% co traballo levado a cabo 
nesta 3ª avaliación.

Proba eatraordinaria de setembro A proba eatraordinaria d setembro será un eaame aeral sobre os contdos 
impartdos nas dúas primeiras avaliacións.

Terán que superar o eaame dos verbos irregulares.



Alumnado de materia pendente

 O alumnado coa materia pendente terá actvidades e probas  de 
recuperación

Criterios de avaliación

  Serán os mesmos ca os indicados no 2º curso da ESO

Criterios de cualiicación  

Serán os correspondentes o 2º curso da ESO

Procedementos e instrumentos de avaliación

 Tarefas e probas online propostas especíicamente para recuperar dita materia

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

Actvidades 
Actvidades  online de repaso e reforzo dos puntos gramatcais impartdos nas 
dúas primeiras avaliacións.

Metodoloxía (alumnado con conectvidade e sen conectvidade)

As actvidades propóñense na aula virtual e son de carácter escrito , 
auditvo e visual. Pódense elaborar en rede ou descargar os arquivos e 
traballar sobre eles ofine.  Para aqueles alumnos sen conectvidade 
teñen a posibilidade de traballar neles ofine e log envialos por medios 
telefónicos ou vía mail.

Pero a maioría dos alumnos non teñen problema para acceder a Aula 
Virtual

Materiais e recursos Aula virtual

Correo

Teatos e eaercicios de comprensión e de trabalo de estructuras sintáctcas 

 Vídeos con contdos gramatcais ou léaicos para compensar a falta de traballo 



oral neste período ,ampliar e reforzar o visto até agora.

Enlaces web a páainas de interese.

4. Información e publicidade.

Información ao alumnado e ás familias Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado. 

Comunicaráselles as familias as liñas aerais da avaliación polo sistema de comnicación que o Centro
está a utlizar de aeito  xabitual, e facilitaráselles a resolución de dúbidas de aeito telefónico.
Así mesmo noticarase a publicación da información na web do Centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páaina web do centro.
Publicarase na web do centro as modiicacións da programación.



CURSO/MATERIA  4ºESO.  INGLÉS.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Distngue as funcións  comunicatvas nun fragmento oral. 1. Identica os puntos principais e o sentdo aeral dun xa conversa.

2. Identica a información esencial e os puntos máis relevantes dun teato 2. Comprende a información esencial de teatos adaptados o seu nivel.

3. Distngue as funcións comunicatvas máis relevantes dos teatos 3. Capta as ideas principais dos teatos propostos

4. Recoñece e aplica a comprensión do teato a organización das estructuras 
sintáctcas de uso frecuente.

4. Coñece o vocabulario de uso frecuente no nivel no que está

5. Escribir teatos sencillos e de estructura clara sobre temas cotdianos 5. Redactar distntos tpos de teatos empregando as estructuras propias do seu
nivel

6. Coñecer e empregar un repertorio léaico e de estructuras sintáctcas de uso 
 xabitual.

2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

A Avaliación na materia de Inglés é contnua e progresiva durante        todo o 
curso. De aeito que o alumno que superase a 3º avaliación tería superado o 
curso. Nestas circunstancias eatraordinarias aplicarase o mesmo criterio coa 2ª

Procedementos

1ª e 2ª Avaliación 

    Traballo diario na aula.



avaliación. O alumno terá que superar a 2ª avaliación para obter un xa 
caliicación positva na avaliación ordinaria

    Eaames e probas diversas, tanto orais como escritas.

    Tarefas e proaectos para realizar dentro e fóra da aula.

3º Avaliación

    Tarefas semanais online de repaso e consolidación dos coñecementos    
adquiridos nas dúas primeiras avaliacións.

Instrumentos

1ª e 2ª Avaliacións

    Probas escritas e orais.

    Traballo escrito e oral diario na aula.

    Tarefas de repaso na casa

    Producción de teatos escritos e orais . De carácter obrigatorio ou voluntario.

3ª Avaliación

     Tarefas online de repaso e recuperación

Cualiicación inal

A cualiicación inal será a nota da 2ª Avaliación, coa posibilidade de mellorar 
un máaimo dun 10%  co traballo desenrolado nesta 3ª Avaliación

Indicar o procedemento para obter a cualiicación inal de curso

Será a nota de 2ª avaliación ou da recuperación desta ara aqueles alumnos 
que non acadaran un xa avaliación positva no seu momento. Tendo todos os 
alumnoas a posibilidade de mellorar dita nota nun 10% co traballo levado a 
cabo nesta 3ª avaliación.

Proba eatraordinaria de setembro A proba eatraordinaria d setembro será un eaame aeral sobre os contdos 
impartdos nas dúas primeiras avaliacións.

Terán que superar o eaame dos verbos irregulares.



Alumnado de materia pendente

O alumnado coa materia pendente terá actvidades e probas  de recuperación

Criterios de avaliación

 Serán os mesmos ca os indicados no 3º curso da ESO

Criterios de cualiicación

Serán os correspondentes o 3º curso da ESO

Procedementos e instrumentos de avaliación

Tarefas e probas online propostas especíicamente para recuperar dita materia

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

Actvidades 
Actvidades  online de repaso e reforzo dos puntos gramatcais impartdos nas 
dúas primeiras avaliacións.

Metodoloxía (alumnado con conectvidade e sen conectvidade)

As actvidades propóñense na aula virtual e son de carácter escrito , 
auditvo e visual. Pódense elaborar en rede ou descargar os arquivos e 
traballar sobre eles ofine.  Para aqueles alumnos sen conectvidade 
teñen a posibilidade de traballar neles ofine e log envialos por medios 
telefónicos ou vía mail.

Pero a maioría dos alumnos non teñen problema para acceder a Aula 
Virtual

Materiais e recursos Aula virtual

Correo

Teatos e eaercicios de comprensión e de trabalo de estructuras sintáctcas 

 Vídeos con contdos gramatcais ou léaicos para compensar a falta de traballo 



oral neste período ,ampliar e reforzar o visto até agora.

Enlaces web a páainas de interese.

4. Información e publicidade.

Información ao alumnado e ás familias Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado. 

Comunicaráselles as familias as liñas aerais da avaliación polo sistema de comnicación que o Centro
está a utlizar de aeito  xabitual, e facilitaráselles a resolución de dúbidas de aeito telefónico.
Así mesmo noticarase a publicación da información na web do Centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páaina web do centro.
Publicarase na web do centro as modiicacións da programación.
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2º ESO/MATEMÁTICAS

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na

resolución dun problema.

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema,

co rigor e a precisión axeitada.(CCL/CMCCT) 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de

problemas,  realizando  os  cálculos  necesarios  e  comprobando  as

solucións obtidas

MAB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado  dos  problemas  (datos,  relacións  entre  os  datos,

contexto do problema (CMCCT)

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas a resolver,

valorando a súa utilidade  e eficacia. (CMCCT)

MAB1.2.4.  Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas,

reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas (CMCCT/CAA)

B1.3.  Describir  e  analizar  situacións  de  cambio,  para  encontrar

patróns, regularidades e leis matemáticas, en algúns dos contextos

matemáticos  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou

probabilísticos), valorando a súa utilidade para facer predicións.

MAB1.3.1.  Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en algúns

dos  contextos  matemáticos  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou  probabilísticos)

(CMCCT/CCEC)

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións

nos datos, outras preguntas, outros contextos, etc

MAB1.4.1. Afonda nos problemas unha vez resoltos: revisando o proceso de resolución e os pasos

e ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou buscando outras formas de resolución.

(CMCCT)

B1.5.  Elaborar  e  presentar  informes sobre o proceso,  resultados  e

conclusións obtidas nos procesos de investigación.

MAB1.5.1.  Expón  e  argumenta  o  proceso  seguido  ademais  das  conclusións  obtidas,  utilizando

distintas linguaxes:matemáticas(CCL/CMCCT)

B1.6.  Desenvolver  procesos  de  matematización  en  contextos  da

realidade  cotiá  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou

probabilísticos) a partir da identificación de situacións problemáticas da

realidade.

MAB1.6.3.  Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun

problema  ou problemas dentro do campo das matemáticas. (CMCCT)

MAB1.6.4. Interpreta  a solución matemática do problema no contexto da realidade. (CMCCT)

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
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problemas  darealidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  elimitacións  dos

modelos utilizados ou construídos

outras opinións.(CMCCT/CAA/CSC) 

B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  persoais  inherentes  ao

quefacer matemático.

MAB1.8.1.  Desenvolve actitudes axeitadas  para o traballo  en  matemáticas:  esforzo,  perseveranza,

flexibilidade e aceptación da crítica razoada (CMCCT/CSIEE/CSC)

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese axeitados ao

nivel educativo e á dificultade da situación.(CMCCT)

MAB1.8.3.  Distingue entre  problemas e exercicios  e  adopta  a  actitude  axeitada  para  cada caso.

(CMCCT)

MAB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indagación,  xunto  con  hábitos  de  formularse

preguntas  e  buscar  respostas  axeitadas,  tanto  no  estudo  dos  conceptos  coma  na  resolución  de

problemas. (CMCCT/CAA/CCEC)

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades  sociais de cooperación e traballo en equipo (CMCCT/CSIEE/CSC)

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións

descoñecidas.

MAB1.9.1.  Toma  decisións  nos  procesos  de  resolución  de  problemas,  de  investigación  e  de

matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola

súa sinxeleza e utilidade. (CMCCT/CSIEE)

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo diso para 

situacións similares futuras. 

MAB1.10.1.Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia

e sinxeleza das ideas claves, aprendendo para situacións  futuras similares (CMCCT/CAA) 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación de modo 

habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e 

seleccionando información relevante en Internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións 

destes  e compartindo estes en ámbitos apropiados para facilitar a 

interacción 

MAB1.12.1.Elabora documentos dixitais propios (texto,  presentación,  imaxe,  vídeo, son,…),  como

resultado  do  proceso  de  busca,  análise  e  selección  de  información  relevante,  coa  ferramenta

tecnolóxica axeitada e compárteos para a súa discusión ou difusión.(CD/CCL)

MAB1.12.2.  Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral  dos contidos traballados na
aula. (CCL)

MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de

aprendizaxe  recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu

proceso académico e establecendo pautas de mellora. (CD/CAA)

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. (CD/CSC/CSIEE) 

B2.1.Utilizar  números naturais,  enteiros,  fraccionarios e decimais,  e MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos

4



porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para

recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas

relacionados coa vida diaria.

para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa (CMCCT)

MAB2.1.2.Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de  distintos  tipos  de  números  mediante  as

operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía

das operacións(CMCCT)

MAB2.1.3.  Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións,  para resolver

problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos,

cando sexa necesario, os resultados obtidos(CMCCT)

B2.2.Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números

en  contextos  de  paridade,  divisibilidade  e  operación   elementais,

mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números.

MAB2.2.1.Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras

básicas das operacións con potencias(CMCCT)

MAB2.2.2.Realiza  operacións  de  conversión  entre  números  decimais  e  fraccionarios,  acha

fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.(CMCCT)

MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar

números moi grandes(CMCCT)

 B2.3.Desenvolver,  en  casos  sinxelos,  a  competencia  no  uso  de

operación   combinadas  como  síntese  da  secuencia  de  operación

aritméticas,aplicando  correctamente  a  xerarquía  das  operacións  ou

estratexias de cálculo mental.

MAB2.3.1.Realiza  operacións combinadas entre números enteiros,  decimais e fraccionarios,  con

eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos,

utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións(CMCCT)

B2.4.Elixira  forma  de  cálculo  apropiada  (mental,  escrita  ou  con

calculadora),  usando estratexias que permitan simplificaras operación

con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando

a coherencia e a precisión dos resultados obtidos 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados,

valorando a precisión esixida na operación ou no problema(CMCCT)

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a

forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.(CMCCT)

B2.5.  Utilizar  diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e

uso da constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para

obter elementos descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos

en situacións  da vida  real  nas que existan  variacións  porcentuais  e

magnitudes directa ou inversamente proporcionais. 

MAB2.5.1.  Identifica  e  discrimina  relacións  de  proporcionalidade  numérica  (como  o  factor  de

conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás.

(CMCCT) 

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

nin inversamente proporcionais (CMCCT) 

B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns MAB2.6.1. Describe  situacións  ou  enunciados  que  dependen  de  cantidades  variables  ou
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e  leis  xerais  que  os  rexen,  utilizando  a  linguaxe  alxébrica  para

expresalos,  comunicalos  e  realizar  predicións  sobre  o  seu

comportamento  ao  modificar  as  variables,  e  operar  con  expresións

alxébricas 

descoñecidas e secuencias  lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con

elas (CMCCT)

MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes

ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións(CMCCT)

B3.1.  Recoñecer  o  significado  aritmético  do  teorema de  Pitágoras

(cadrados de números e ternas pitagóricas) e o significado xeométrico

(áreas de cadrados construídos sobre os lados),  e empregalo para

resolver problemas xeométricos 

B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou

razón de semellanza e a razón entre lonxitudes e áreas de figuras

semellantes 

MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos

para a procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do teorema, construíndo outros polígonos

sobre os lados do triángulo rectángulo(CMCCT) 

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras  para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de

triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en contextos reais(CMCCT) 

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de lonxitudes e

superficies de figuras semellantes.(CMCCT) 

B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de

interese  dunha  poboación  e  recoller,  organizar  e  presentar  datos

relevantes  para  respondelas,  utilizando  os  métodos  estatísticos

apropiados e as ferramentas axeitadas, organizando os datos en táboas

e construíndo gráficas, calculando os parámetros relevantes, e obtendo

conclusións razoables a partir dos resultados obtidos 

MAB5.1.2. Calcula a media aritmética,  e emprégaa para interpretar un conxunto de datos e para

resolver problemas(CMCCT) 

B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de 

frecuencia relativa e como medida de incerteza asociada aos fenómenos

aleatorios, sexa ou non posible a experimentación. 

MAB5.4.1.  Describe  experimentos  aleatorios  sinxelos  e  enumera  todos  os  resultados  posibles,

apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos.(CMCCT) 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS:

Media de notas obtidas por traballos e probas realizadas nas dúas primeiras avaliacións se están aprobadas.

Para subir nota: 

• O traballo desenvolvido nas salas de dúbidas co alumnado.

• As tarefas realizadas nos cadernos.(

• As actividades de autoavaliación.

Para recuperar:

• O traballo desenvolvido nas salas de dúbidas co alumnado.

• As tarefas realizadas nos cadernos.(

• As actividades de autoavaliación.

CUALIFICACIÓN FINAL: INDICAR O PROCEDEMENTO PARA OBTER A CUALIFICACIÓN FINAL DE CURSO

Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:

• Media de notas obtidas por traballos e probas realizadas nas dúas primeiras avaliacións se están aprobadas.

• Sumarase ata un punto e medio na media final o alumnado tendo en conta a superación das probas de autoavaliación (50%), desenvolva un traballo e
unha aprendizaxe nas salas de dúbidas (25%) e realice as tarefas encomendadas na libreta e as entregue (25%).
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Alumnado con algunha avaliación suspensa:

• O/a alumno/a deberá recuperar a avaliación ou avaliacións suspensas para poder aprobar a materia.

• Recuperará as avaliacións supensas o alumnado que supere as actividades de autoavaliación (50%), mostre unha aprendizaxe nas salas de dúbidas (25%)
e realice as tarefas nos seus cadernos e as entregue (25%).

• No caso de recuperar, realizarase a media das notas das avaliacións aprobadas para obter a nota final. 

• No caso de non recuperar algunha avaliación en setembro terá que recuperar os contidos das avaliacións suspensas. 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE

O alumnado no caso de non recuperar algunha avaliación, terá que recuperar 
en setembro soamente os contidos das avaliacións suspensas. 

Realizará no seu caderno de traballo as tarefas de repaso encomendadas, que 
entregará en setembro e que contará un 30% da nota de setembro. 

Terá que superar a proba presencial ou telemática de avaliación para poder 
aprobar.

Criterios de avaliación: citados na táboa de criterios de avaliación )

Criterios de cualificación e procedementos e instrumentos de avaliación:

Realización no seu caderno de traballo das tarefas de repaso encomendadas, 
que entregará en setembro e que contará un 30% da nota de setembro.

Superación da proba  presencial ou telemática de avaliación para poder 
aprobar. (contará se se supera o 70% da nota de  setembro)
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN)
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DE REPASO E AMPLIACIÓN: 

A través da aula virtual do centro e do correo electrónico establécense cada semana unha serie de tarefas secuenciadas por días de modo que o alumnado non
teña que dedicarlle a materia máis de vinte minutos diarios cun máximo de dúas horas semanais. Este alumnado terá que realizar as tarefas no seu caderno. 

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe para o repaso e ampliación o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario
de clase de luns a venres resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na
realización  das  tarefas,  correxir  os  posibles  erros  que  se  cometan  ao  realizar  as  tarefas  e  comprobar que o  alumnado realmente sabe  facer  as  tarefas
encomendadas. Ademais, realizaranse na plataforma actividades de autoavaliación que permitirán coñecer a aprendizaxe do alumnado para a súa mellora na
nota.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

As actividades propostas para a recuperación das avaliacións suspensas están personalizadas de modo que cada alumno ten un documento coas súas tarefas.
Este alumnado terá que realizar as tarefas no seu caderno.

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe para a recuperación o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario de clase
de luns a venres resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na realización
das tarefas, correxir os posibles erros que se cometan ao realizar as tarefas e comprobar que o alumnado realmente sabe facer as tarefas encomendadas.
Ademais, realizaranse na plataforma actividades de autoavaliación que permitirán coñecer a aprendizaxe do alumnado para a súa recuperación.

Altérnanse os días nos que se traballa  nas salas  de dúbidas  para o repaso e para a recuperación.

Ademais realízanse videoconferencias semanais a través da plataforma Cisco Webex Meeting facilitada pola consellería de educación. 

Nestas videoconferencias repasamos o traballo semanal.
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METODOLOXÍA (ALUMNADO CON CONECTIVIDADE E SEN CONECTIVIDADE)
A metodoloxía de traballo consiste:

Realización de  tarefas semanais nos cadernos  de traballo. 

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario de clase de luns a venres 
resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. 

A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na realización das tarefas, correxir os posibles erros que se cometan ao realizar as tarefas 
e comprobar que o alumnado realmente sabe facer as tarefas encomendadas. 

Ademais realízanse videoconferencias semanais a través da plataforma Cisco Webex Meeting facilitada pola consellería de educación. Nestas videoconferencias 
repasamos o traballo semanal. 

Para aproveitar a conectividade facilítanse  videoconferencias e videos na aula virtual.

Para solventar a escasa conectividade propóñense tarefas do libro de texto tamén a través de documentos pouco pesados de pdf cargados na aula virtual. 
Tamén se proporciona a información das tarefas a través de correo electrónico e se atende ao alumnado a través de salas de dúbidas.

Soamente hai un alumno que non se conectou a aula virtual polo que se realizaron dende o centro varias comunicacións telefónicas para comunicarse coa 
familia.

MATERIAIS E RECURSOS

Libro de texto, caderno de traballo, documentación e vídeos na aula virtual e videoconferencias.
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.
INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

A comunicación das tarefas realízase no inicio de semana. 

Nun principio realizábase a través da plataforma Abalar. 

Debido ao colapso da aplicación, dende o centro realizouse unha
comunicación ás familias  informando de que as actividades se
colgarían ao inicio de cada semana na aula virtual.

INDICAR O PROCEDEMENTO QUE O PROFESORADO 
EMPREGARÁ PARA INFORMAR AO ALUMNADO. 

Ademais,  dende  o  departamento  o  profesor  comunica  ao  principio  de  cada  semana
mediante correo electrónico as  as tarefas a realizar nesa semana. 
Estas tarefas poden descargalas dende a aula virtual.

PUBLICIDADE Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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3º ESO/MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS ACADÉMICAS

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na

resolución dun problema.

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o procesoseguido na resolución dun problema,

co rigor e a precisión axeitada.(CCL/CMCCT) 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de

problemas,  realizando  os  cálculos  necesarios  e  comprobando  as

solucións obtidas

MAB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado  dos  problemas  (datos,  relacións  entre  os  datos,

contexto do problema (CMCCT)

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema

(CMCCT)

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas a resolver,

valorando a súa utilidade e eficacia. (CMCCT)

MAB1.2.4.  Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas,

reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas (CMCCT/CAA)

B1.3.  Describir  e  analizar  situacións  de  cambio,  para  encontrar

patróns, regularidades e leis matemáticas, en algúns dos contextos

matemáticos  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou

probabilísticos), valorando a súa utilidade para facer predicións.

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en algúns

dos  contextos  matemáticos  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou  probabilísticos)

(CMCCT/CCEC)

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións

nos datos, outras preguntas, outros contextos, etc

MAB1.4.1. Afonda nos problemas unha vez resoltos: revisando o proceso de resolución e os pasos e

ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou buscando outras formas de resolución.

(CMCCT)

B1.5.  Elaborar  e  presentar  informes sobre o proceso,  resultados e

conclusións obtidas nos procesos de investigación.

MAB1.5.1.  Expón  e  argumenta  o  proceso  seguido  ademais  das  conclusións  obtidas,  utilizando

distintas linguaxes matemáticas. (CCL/CMCCT)
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B1.6.  Desenvolver  procesos  de  matematización  en  contextos  da

realidade  cotiá  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou

probabilísticos) a partir da identificación de situacións problemáticas da

realidade.

MAB1.6.3.  Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun

problema  ou problemas dentro do campo das matemáticas. (CMCCT)

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. (CMCCT)

B1.7.  Valorar  a  modelización  matemática  como  un  recurso  para

resolver     problemas  darealidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia

elimitacións dos modelos utilizados ou construídos

  MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 

outras opinións.(CMCCT/CAA/CSC) 

B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes   persoais  inherentes  ao

quefacer matemático.

MAB1.8.1.  Desenvolve actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en  matemáticas:  esforzo,  perseveranza,

flexibilidade e aceptación da crítica razoada (CMCCT/CSIEE/CSC)

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese axeitados ao

nivel educativo e á dificultade da situación.(CMCCT)

MAB1.8.3.  Distingue  entre  problemas  e  exercicios  e  adopta  a  actitude  axeitada  para  cada  caso.

(CMCCT)

MAB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indagación,  xunto  con  hábitos  de  formularse

preguntas  e  buscar  respostas  axeitadas,  tanto  no  estudo  dos  conceptos  coma  na  resolución  de

problemas. (CMCCT/CAA/CCEC)

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións

descoñecidas.

MAB1.9.1.  Toma  decisións  nos  procesos  de  resolución  de  problemas,  de  investigación  e  de

matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa

sinxeleza e utilidade. (CMCCT/CSIEE)

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo diso para 

situacións similares futuras. 

MAB1.10.1.Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia 

e sinxeleza das ideas claves, aprendendo para situacións  futuras similares (CMCCT/CAA) 

B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas  axeitadas,  de  forma

autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,  e  alxébricos  ecreando

situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido

crítico  situacións  diversas  que  axuden  á  comprensión  de  conceptos

matemáticos ou á resolución de problemas

MAB1.11.1.Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos

numéricos e alxébricos cando a dificultade destes impide ou non aconsella  facelos manualmente.

(CMCCT/CD)
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B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación de modo 

habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e 

seleccionando información relevante en Internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións

destes  e compartindo estes en ámbitos apropiados para facilitar a 

interacción 

MAB1.12.1.Elabora  documentos  dixitais  propios  (texto,  presentación,  imaxe,  vídeo,  son,…),  como

resultado  do  proceso  de  busca,  análise  e  selección  de  información  relevante,  coa  ferramenta

tecnolóxica axeitada e compárteos para a súa discusión ou difusión.(CD/CCL)

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.

(CCL)

MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de

aprendizaxe  recollendo a información  das  actividades,  analizando  puntos fortes  e  débiles  do  seu

proceso académico e establecendo pautas de mellora. (CD/CAA)

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. (CD/CSC/CSIEE) 

B2.1 Utilizar as propiedades dosnúmeros racionais, as raíces e outros

números radicais para operalos, utilizando a forma de cálculo e notación

adecuada,  para  resolver  problemas  da  vida  cotiá,e  presentando  os

resultados coa precisión requirida.

MACB2.1.1 Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais), indica o criterioutilizado

para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente informacióncuantitativa

(CMCCT)

MACB2.1.2.Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais

infinitos  periódicos,  indicando  neste  caso,  o  grupo  de  decimais  que  se  repiten  ou  formanperíodo.

(CMCCT)

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. (CMCCT)

MACB2.1.4.Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, e opera con eles,con

e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. (CMCCT)

MACB2.1.5  Distingue  e  emprega  técnicas  adecuadas  para  realizar  aproximacións  por  defecto  e

porexceso dun número en problemas contextualizados, xustificando os seus procedementos (CMCCT)

MACB2.1.6 Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemascontextualizados,

recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar oprocedemento máis adecuado.

(CMCCT)

MACB2.1.7 Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en formade

número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión requiridos, deacordo

coa natureza dos datos (CMCCT)
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MACB2.1.8  Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de  números  enteiros,  decimais  e

fraccionariosmediante  as  operacións  elementais  e  as  potencias  de  expoñente  enteiro  aplicando

correctamente axerarquía das operacións (CMCCT)

MACB2.1.9 Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia

da solución (CMCCT)

MACB2.1.10  Factoriza  expresións  numéricas  sinxelas  que  conteñan  raíces,  opera  con  elas

simplificando os resultados. (CMCCT

B2.2 Obter e manipularexpresións simbólicas quedescriban sucesións

numéricas,observando  regularidades  encasos  sinxelos  que

inclúanpatróns recursivos.

MACB2.2.1 Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partirde

termos anteriores (CMCCT)

MACB2.2.2  Obtén  unha  lei  de  formación  ou  fórmula  para  o  termo  xeral  dunha  sucesión  sinxela

denúmeros enteiros ou fraccionarios. (CMCCT)

MACB2.2.3 Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula asuma

dos “n” primeiros termos, e emprégaas para resolver problemas (CMCCT)

MACB2.2.4 Valora  e  identifica  a  presenza  recorrente  das  sucesións  na  natureza  e  resolve

problemasasociados a estas. (CMCCT)

B2.3  Utilizar  a  linguaxe  alxébricapara  expresar  unha  propiedade

ourelación  dada  mediante  unenunciado,  extraendo  ainformación

relevante etransformándoa

MACB2.3.1 Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. (CMCCT)

MACB2.3.2 Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio eunha

suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado (CMCCT)

MACB2.3.3 Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regrade

Ruffini, identidades notables e extracción do factor común (CMCCT) 

B3.2.  Utilizar  o  teorema  de  Tales  e  asfórmulas  usuais  para  realizar

medidasindirectas de elementos inaccesibles e paraobter as medidas de

lonxitudes,  áreas  evolumes  dos  corpos  elementais,  deexemplos

tomados  da  vida  real,representacións  artísticas  como  pintura

ouarquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos

MACB3.2.2  Divide  un  segmento  en  partes  proporcionais  a  outros  dados  e  establecerelacións  de

propor-cionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonossemellantes.(CMCCT)

15



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS:

Media de notas obtidas por traballos e probas realizadas nas dúas primeiras avaliacións se están aprobadas.

Para subir nota: 

• O traballo desenvolvido nas salas de dúbidas co alumnado.

• As tarefas realizadas nos cadernos.(

• As actividades de autoavaliación.

Para recuperar:

• O traballo desenvolvido nas salas de dúbidas co alumnado.

• As tarefas realizadas nos cadernos.(

• As actividades de autoavaliación.

CUALIFICACIÓN FINAL: INDICAR O PROCEDEMENTO PARA OBTER A CUALIFICACIÓN FINAL DE CURSO

Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:

• Media de notas obtidas por traballos e probas realizadas nas dúas primeiras avaliacións se están aprobadas.

• Sumarase ata un punto e medio  na media final o alumnado tendo en conta a superación das probas de autoavaliación (50%), desenvolva un traballo e
unha aprendizaxe nas salas de dúbidas (25%) e realice as tarefas encomendadas na libreta e as entregue (25%).
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Alumnado con algunha avaliación suspensa:

• O/a alumno/a deberá recuperar a avaliación ou avaliacións suspensas para poder aprobar a materia.

• Recuperará as avaliacións supensas o alumnado que supere as actividades de autoavaliación (50%), mostre unha aprendizaxe nas salas de dúbidas (25%)
e realice as tarefas nos seus cadernos e as entregue (25%).

• No caso de recuperar, realizarase a media das notas das avaliacións aprobadas para obter a nota final. 

• No caso de non recuperar algunha avaliación en setembro terá que recuperar os contidos das avaliacións suspensas. 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE

O alumnado no caso de non recuperar algunha avaliación, terá que recuperar 
en setembro soamente os contidos das avaliacións suspensas. 

Realizará no seu caderno de traballo as tarefas de repaso encomendadas, que 
entregará en setembro e que contará un 30% da nota de setembro. 

Terá que superar a proba presencial ou telemática de avaliación para poder 
aprobar.

Criterios de avaliación: citados na táboa de criterios de avaliación )

Criterios de cualificación e procedementos e instrumentos de avaliación:

Realización no seu caderno de traballo das tarefas de repaso encomendadas, 
que entregará en setembro e que contará un 30% da nota de setembro.

Superación da proba  presencial ou telemática de avaliación para poder 
aprobar. (contará se se supera o 70% da nota de  setembro)
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN)
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DE REPASO: 

A través da aula virtual do centro e do correo electrónico establécense cada semana unha serie de tarefas secuenciadas por días de modo que o alumnado non
teña que dedicarlle a materia máis de vinte minutos diarios cun máximo de dúas horas semanais. Este alumnado terá que realizar as tarefas no seu caderno. 

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe para o repaso e ampliación o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario
de clase de luns a venres resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na
realización das  tarefas,  correxir  os  posibles  erros  que se  cometan ao realizar  as  tarefas  e  comprobar  que  o alumnado realmente  sabe facer  as  tarefas
encomendadas. Ademais, realizaranse na plataforma actividades de autoavaliación que permitirán coñecer a aprendizaxe do alumnado para a súa mellora na
nota.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

As actividades propostas para a recuperación das avaliacións suspensas están personalizadas de modo que cada alumno ten un documento coas súas tarefas.
Este alumnado terá que realizar as tarefas no seu caderno.

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe para a recuperación o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario de clase
de luns a venres resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na realización
das tarefas, correxir os posibles erros que se cometan ao realizar as tarefas e comprobar que o alumnado realmente sabe facer as tarefas encomendadas.
Ademais, realizaranse na plataforma actividades de autoavaliación que permitirán coñecer a aprendizaxe do alumnado para a súa recuperación.

Altérnanse os días nos que se traballa  nas salas  de dúbidas  para o repaso e para a recuperación.

Ademais realízanse videoconferencias semanais a través da plataforma Cisco Webex Meeting facilitada pola consellería de educación. 

Nestas videoconferencias repasamos o traballo semanal.
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METODOLOXÍA (ALUMNADO CON CONECTIVIDADE E SEN CONECTIVIDADE)
A metodoloxía de traballo consiste:

Realización de  tarefas semanais nos cadernos  de traballo. 

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario de clase de luns a venres 
resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. 

A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na realización das tarefas, correxir os posibles erros que se cometan ao realizar as tarefas 
e comprobar que o alumnado realmente sabe facer as tarefas encomendadas. 

Ademais realízanse videoconferencias semanais a través da plataforma Cisco Webex Meeting facilitada pola consellería de educación. Nestas videoconferencias 
repasamos o traballo semanal. 

Para aproveitar a conectividade facilítanse  videoconferencias e videos na aula virtual.

Para solventar a escasa conectividade propóñense tarefas do libro de texto tamén a través de documentos pouco pesados de pdf cargados na aula virtual. 
Tamén se proporciona a información das tarefas a través de correo electrónico e se atende ao alumnado a través de salas de dúbidas.

Todo o alumnado ten conectouse  a aula virtual.

MATERIAIS E RECURSOS

Libro de texto, caderno de traballo, documentación e vídeos na aula virtual e videoconferencias.
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4.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.
INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

A comunicación das tarefas realízase no inicio de semana. 

Nun principio realizábase a través da plataforma Abalar. 

Debido ao colapso da aplicación, dende o centro realizouse unha
comunicación ás familias  informando de que as actividades se
colgarían ao inicio de cada semana na aula virtual.

INDICAR O PROCEDEMENTO QUE O PROFESORADO 
EMPREGARÁ PARA INFORMAR AO ALUMNADO. 

Ademais,  dende  o  departamento  o  profesor  comunica  ao  principio  de  cada  semana
mediante correo electrónico as  as tarefas a realizar nesa semana. 
Estas tarefas poden descargalas dende a aula virtual.

PUBLICIDADE Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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4º ESO/MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS ACADÉMICAS

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

B1.1.  Expresar  verbalmente,  de  forma  razoada  o  proceso  seguido  na

resolución dun problema.

MAB1.1.1.  Expresa verbalmente,  de  forma razoada,  o  procesoseguido  na  resolución  dun

problema, co rigor e a precisión axeitada.(CCL/CMCCT) 

B1.2.  Utilizar  procesos  de  razoamento  e  estratexias  de  resolución  de

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións

obtidas

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos,

contexto do problema (CMCCT)

MAB1.2.2. Valora  a  información  dun enunciado  e  relaciónaa co  número  de  solucións  do

problema (CMCCT)

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas a

resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. (CMCCT)

MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoamento  na  resolución  de

problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas (CMCCT/CAA)
B1.3.  Describir  e  analizar  situacións  de  cambio,  para  encontrar  patróns,

regularidades  e  leis  matemáticas,  en  algúns  dos  contextos  matemáticos

(numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou  probabilísticos),

valorando a súa utilidade para facer predicións.

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades  e leis matemáticas en situacións de cambio, en

algúns  dos  contextos  matemáticos  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou

probabilísticos) (CMCCT/CCEC)

MAB1.3.2.  Utiliza  as  leis  matemáticas encontradas  para  realizar  simulacións  e  predicións

sobre os resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade (CMCCT)

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos

datos, outras preguntas, outros contextos, etc

MAB1.4.1. Afonda nos problemas unha vez resoltos: revisando o proceso de resolución e os

pasos e ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou buscando outras formas

de resolución. (CMCCT)

MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir dun resolto: variando os datos, propoñendo

novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou

máis  xerais  de  interese,  establecendo  conexións  entre  o  problema  e  a  realidade

(CMCCT/CAA)
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B1.5.  Elaborar  e  presentar  informes  sobre  o  proceso,  resultados  e

conclusións obtidas nos procesos de investigación.

MAB1.5.1.  Expón  e  argumenta  o  proceso  seguido  ademais  das  conclusións  obtidas,

utilizando distintas linguaxes: alxébrico, gráfico, xeométrico e probabilístico. (CCL/CMCCT)

B1.6.  Desenvolver  procesos  de  matematización  en  contextos  da  realidade

cotiá  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou  probabilísticos)  a

partir da identificación de situacións problemáticas da realidade.

MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático,

identificando o problema ou problemas matemáticos que subxacen nel  eos coñecementos

matemáticos necesarios.(CMCCT/CSIEE)

MAB1.6.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos  matemáticos  sinxelos  que  permitan  a

resolución dun problema  ou problemas dentro do campo das matemáticas. (CMCCT)

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. (CMCCT)

B1.7.  Valorar  a  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver

problemas  darealidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  elimitacións  dos  modelos

utilizados ou construídos

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 

valorando outras opinións.(CMCCT/CAA/CSC) 

B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  persoais  inherentes  ao  quefacer

matemático.

MAB1.8.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en  matemáticas:  esforzo,

perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada (CMCCT/CSIEE/CSC)

MAB1.8.2.  Formúlase  a  resolución  de  retos  e  problemas  coa  precisión,  esmero  e  interese

axeitados ao nivel educativo e á dificultade da situación.(CMCCT)

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude axeitada para cada caso.

(CMCCT)

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formularse

preguntas e buscar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos coma na resolución de

problemas. (CMCCT/CAA/CCEC)

MAB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  cooperación  e  traballo  en  equipo

(CMCCT/CSIEE/CSC)

B1.9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  a  resolución  de  situacións

descoñecidas.

MAB1.9.1.  Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de

matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia

pola súa sinxeleza e utilidade. (CMCCT/CSIEE)

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo diso para 

situacións similares futuras. 

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas  resoltos e os procesos  desenvolvidos, valorando a 

potencia e sinxeleza das ideas claves, aprendendo para situacións  futuras similares 

(CMCCT/CAA) 
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B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma,

realizando  cálculos  numéricos,  alxébricos  ou  estatísticos,  facendo

representacións  gráficas,  recreando  situacións  matemáticas  mediante

simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á

comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas

MAB1.11.1.Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas  para a realización  de

cálculos  numéricos,  alxébricos  ou  estatísticos cando  a  dificultade  destes  impide  ou  non

aconsella facelos manualmente. (CMCCT/CD)

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación de modo 

habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando 

información relevante en Internet ou noutras fontes, elaborando documentos 

propios, facendo exposicións e argumentacións destes  e compartindo estes en

ámbitos apropiados para facilitar a interacción 

MAB1.12.1.  Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…),

como  resultado  do  proceso  de  busca,  análise  e  selección  de  información  relevante,  coa

ferramenta tecnolóxica axeitada e compárteos para a súa discusión ou difusión.(CD/CCL)

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados

na aula. (CCL)

MAB1.12.3.  Usa  axeitadamente  os  medios  tecnolóxicos  para  estruturar  e  mellorar  o  seu

proceso de aprendizaxe recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e

débiles do seu proceso académico e establecendo pautas de mellora. (CD/CAA)

MAB1.12.4.  Emprega  ferramentas  tecnolóxicas  para  compartir  ideas  e  tarefas.

(CD/CSC/CSIEE) 

B2.1. Coñecer os tipos de números e interpretar o significado dalgunhas das

súas  propiedades  máis  características  (divisibilidade,  paridade,  infinitude,

proximidade, etc.).

MACB2.1.1.  Recoñece  os  tipos  de  números  reais  (naturais,  enteiros,  racionais  e

irracionais),  indicando  o  criterio  seguido,  e  utilízaos  para  representar  e  interpretar

axeitadamente información cuantitativa.(CMCCT) 

 B2.2.  Utilizar  os  tipos  de  números  e  operacións,  xunto  coas  súas

propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e resolver

problemas  relacionados  coa  vida  diaria  e  con  outras  materias  do  ámbito

educativo

MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de

resolución de problemas.(CMCCT) 

MACB2.2.1.  Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,

calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.(CMCCT) 

MACB2.2.2.  Realiza  estimacións  correctamente  e  xulga  se  os  resultados  obtidos  son

razoables.(CMCCT) 

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o

emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.(CMCCT) 
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MACB2.2.6.  Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a

recta numérica utilizando diversas escalas(CMCCT) 

MACB2.2.7.  Resolve  problemas que requiran  propiedades  e  conceptos  específicos  dos

números.(CMCCT) 

B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a

linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades. 

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica.(CMCCT) 

MACB2.3.2.  Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini,  ou

outro método máis axeitado.(CMCCT) 

MACB2.3.3.  Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas

sinxelas.(CMCCT) 

MACB2.3.4.  Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao

superior a dous.(CMCCT) 

B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando

ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de contextos

reais 

MACB2.4.1.  Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real,

estúdao  e  resolve,  mediante  ecuacións  ou  sistemas,  e  interpreta  os  resultados  obtidos.

(CMCCT) (ecuacións de 1º e 2º grao) 

B3.1.  Utilizar  as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal  e

internacional, así como as relacións e as razóns da trigonometría elemental,

para resolver problemas trigonométricos en contextos reais. 

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas

empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos.(CMCCT) 

B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir

de situacións reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas

máis adecuadas, e aplicando as unidades de medida. 

MACB3.2.2.  Resolve  triángulos  utilizando  as  razóns  trigonométricas  e  as  súas

relacións(CMCCT) 

MACB3.3.6.  Utiliza  recursos  tecnolóxicos  interactivos  para  crear  figuras  xeométricas  e

observar as súas propiedades e as súas características.(CMCCT/CD) 

B3.3.  Coñecer  e  utilizar  os  conceptos  e  os  procedementos  básicos  da

xeometría  analítica  plana  para  representar,  describir  e  analizar  formas  e

configuracións xeométricas sinxelas 

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala.

(CMCCT) 

MACB3.3.4.  Calcula  a  ecuación  dunha  recta  de  varias  formas,  en  función  dos  datos

coñecidos(CMCCT) 

MACB3.3.5.  Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo

analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade (CMCCT) 
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B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de

función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación

media a partir dunha gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo

dos coeficientes da expresión alxébrica 

MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes

para  os  casos  de  relación  lineal,  cuadrática,  proporcionalidade  inversa,  exponencial,

empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso(CMCCT) 

MACB4.1.6.  Interpreta  situacións  reais  que  responden  a  funcións  sinxelas:  lineais,

cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais.(CMCCT) 

B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que 

representen relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo 

información sobre o seu comportamento, a evolución e os posibles resultados  

finais. 

MACB4.2.2.  Representa  datos  mediante  táboas  e  gráficos  utilizando  eixes  e  unidades

axeitadas.(CMCCT) 

B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de

Laplace,  os  diagramas  de  árbore,  as  táboas  de  continxencia  ou  outras

técnicas combinatorias 

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas

combinatorias.(CMCCT) 

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas

regras e calculando as probabilidades adecuadas.(CMCCT) 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS:

Media de notas obtidas por traballos e probas realizadas nas dúas primeiras avaliacións se están aprobadas.

Para subir nota: 

• O traballo desenvolvido nas salas de dúbidas co alumnado.

• As tarefas realizadas nos cadernos.(

• As actividades de autoavaliación.

Para recuperar:

• O traballo desenvolvido nas salas de dúbidas co alumnado.

• As tarefas realizadas nos cadernos.(

• As actividades de autoavaliación.

CUALIFICACIÓN FINAL: INDICAR O PROCEDEMENTO PARA OBTER A CUALIFICACIÓN FINAL DE CURSO

Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:

• Media de notas obtidas por traballos e probas realizadas nas dúas primeiras avaliacións se están aprobadas.

• Sumarase ata un punto e medio na media final o alumnado tendo en conta a superación das probas de autoavaliación (50%), desenvolva un traballo e
unha aprendizaxe nas salas de dúbidas (25%) e realice as tarefas encomendadas na libreta e as entregue (25%).
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Alumnado con algunha avaliación suspensa:

• O/a alumno/a deberá recuperar a avaliación ou avaliacións suspensas para poder aprobar a materia.

• Recuperará as avaliacións supensas o alumnado que supere as actividades de autoavaliación (50%), mostre unha aprendizaxe nas salas de dúbidas (25%)
e realice as tarefas nos seus cadernos e as entregue (25%).

• No caso de recuperar, realizarase a media das notas das avaliacións aprobadas para obter a nota final. 

• No caso de non recuperar algunha avaliación en setembro terá que recuperar os contidos das avaliacións suspensas. 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE

O alumnado no caso de non recuperar algunha avaliación, terá que recuperar 
en setembro soamente os contidos das avaliacións suspensas. 

Realizará no seu caderno de traballo as tarefas de repaso encomendadas, que 
entregará en setembro e que contará un 30% da nota de setembro. 

Terá que superar a proba presencial ou telemática de avaliación para poder 
aprobar.

Criterios de avaliación: citados na táboa de criterios de avaliación )

Criterios de cualificación e procedementos e instrumentos de avaliación:

Realización no seu caderno de traballo das tarefas de repaso encomendadas, 
que entregará en setembro e que contará un 30% da nota de setembro.

Superación da proba  presencial ou telemática de avaliación para poder 
aprobar. (contará se se supera o 70% da nota de  setembro)
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN)
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DE REPASO E AMPLIACIÓN: 

A través da aula virtual do centro e do correo electrónico establécense cada semana unha serie de tarefas secuenciadas por días de modo que o alumnado non
teña que dedicarlle a materia máis de vinte minutos diarios cun máximo de dúas horas semanais. Este alumnado terá que realizar as tarefas no seu caderno. 

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe para o repaso e ampliación o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario
de clase de luns a venres resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na
realización das  tarefas,  correxir  os  posibles  erros  que se  cometan ao realizar  as  tarefas  e  comprobar  que  o alumnado realmente  sabe facer  as  tarefas
encomendadas. Ademais, realizaranse na plataforma actividades de autoavaliación que permitirán coñecer a aprendizaxe do alumnado para a súa mellora na
nota.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

As actividades propostas para a recuperación das avaliacións suspensas están personalizadas de modo que cada alumno ten un documento coas súas tarefas.
Este alumnado terá que realizar as tarefas no seu caderno.

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe para a recuperación o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario de clase
de luns a venres resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na realización
das tarefas, correxir os posibles erros que se cometan ao realizar as tarefas e comprobar que o alumnado realmente sabe facer as tarefas encomendadas.
Ademais, realizaranse na plataforma actividades de autoavaliación que permitirán coñecer a aprendizaxe do alumnado para a súa recuperación.

Altérnanse os días nos que se traballa  nas salas  de dúbidas  para o repaso e para a recuperación.

Ademais realízanse videoconferencias semanais a través da plataforma Cisco Webex Meeting facilitada pola consellería de educación. 

Nestas videoconferencias repasamos o traballo semanal.
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METODOLOXÍA (ALUMNADO CON CONECTIVIDADE E SEN CONECTIVIDADE)
A metodoloxía de traballo consiste:

Realización de  tarefas semanais nos cadernos  de traballo. 

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario de clase de luns a venres 
resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. 

A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na realización das tarefas, correxir os posibles erros que se cometan ao realizar as tarefas 
e comprobar que o alumnado realmente sabe facer as tarefas encomendadas. 

Ademais realízanse videoconferencias semanais a través da plataforma Cisco Webex Meeting facilitada pola consellería de educación. Nestas videoconferencias 
repasamos o traballo semanal. 

Para aproveitar a conectividade facilítanse  videoconferencias e videos na aula virtual.

Para solventar a escasa conectividade propóñense tarefas do libro de texto tamén a través de documentos pouco pesados de pdf cargados na aula virtual. 
Tamén se proporciona a información das tarefas a través de correo electrónico e se atende ao alumnado a través de salas de dúbidas.

Soamente hai unha alumna que non entrou na aula virtual polo que se realizaron dende o centro varias comunicacións telefónicas para comunicarse coa familia.

MATERIAIS E RECURSOS

Libro de texto, caderno de traballo, documentación e vídeos na aula virtual e videoconferencias.
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4.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.
INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

A comunicación das tarefas realízase no inicio de semana. 

Nun principio realizábase a través da plataforma Abalar. 

Debido ao colapso da aplicación, dende o centro realizouse unha
comunicación ás familias  informando de que as actividades se
colgarían ao inicio de cada semana na aula virtual.

INDICAR O PROCEDEMENTO QUE O PROFESORADO 
EMPREGARÁ PARA INFORMAR AO ALUMNADO. 

Ademais,  dende  o  departamento  o  profesor  comunica  ao  principio  de  cada  semana
mediante correo electrónico as  as tarefas a realizar nesa semana. 
Estas tarefas poden descargalas dende a aula virtual.

PUBLICIDADE Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

30



4º ESO/TIC

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
B1.1.  Adoptar  condutas  e  hábitos  que  permitan  a  protección  do  individuo  na  súa

interacción na rede. 

TICB1.1.2.  Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a protección da

información persoal.( CD, CMCCT)

B1.2.  Acceder  a  servizos  de  intercambio  e  publicación  de  información  dixital  con

criterios de seguridade e uso responsable.

TICB1.2.1.  Realiza  actividades  con  responsabilidade  sobre  conceptos  como  a

propiedade e o intercambio de información. (CD, CAA, CSC, CCEC)

B1.3. Recoñecer os dereitos  dos materiais aloxados na çweb. TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais

de libre distribución. (CD, CSC, CCEC)

B2.1. Utilizar e configurar equipamentos informáticos, identificando os elementos que os

configuran e a súa función no conxunto. 

TICB2.1.1.  Realiza  operacións  básicas  de  organización  e  almacenamento  da

información.(CD, CMCCT. CAA)

TICB2.1.2.  Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do

equipamento informático. (CD, CMCCT)

B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de software de propósito xeral. TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados a instalación de sistemas operativos e das

aplicacións e os programas vinculados a estes. (CD, CMCCT. CAA)

B2.3. Utilizar os protocolos de comunicación de rede entre equipamentos e sistemas. TICB2.3.1. Configura  o  equipamento  con  responsabilidade  e  coñece  protocolos  de

comunicación entre dispositivos. (CD, CMCCT)

B2.4.  Coñecer  a  arquitectura  dun  computador,  identificando  os  seus  compoñentes

básicos, e describir as súas características.

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas

características técnicas e as conexións entre eles. (CD, CMCCT)

B4.1.  Adopta  condutas  de seguridade activa e pasiva na protección de datos e no

intercambio de información.

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de conexión

e de intercambio de información entre eles: configura redes locais: características, tipos,

topoloxías e arquitecturas.(CD, CMCCT) 

B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a produción de documentos. TICB3.1.1.  Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que

facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades

de  deseño,  e  interactúa  con  outras  características  do  programa.(CD,  CMCCT,CCL,

CAA,CSIEE,CCEC)
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B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e desenvolver capacidades para 

integralos en diversas producións. Utilizar contornos de programación para deseñar 

programas que resolvan problemas concretos.

TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a 

información mediante software específico e crea novos materiais en diversos formato. 

Elabora programas de mediana complexidade utilizando contornos de programación.

(CD, CMCCT, CCL, CAA, CSIEE) 

5.3. Coñecer os estándares de publicación e empregalos na produción de páxinas web

e coas ferramentas das TIC de carácter social.

TICB5.3.1.Participa  colaborativamente  en  diversas  ferramentas  das  TIC de  carácter

social e xestiona os propios. (CD, CMCCT,CCL, CAA,CSIEE,CCEC)

B6.1.  Desenvolver  hábitos  no uso de ferramentas  que permitan a accesibilidade ás

producións desde diversos dispositivos móbiles. 

B6.2.  Empregar  o  sentido  crítico  e  desenvolver  hábitos  adecuados  no  uso  e  no

intercambio da información a través de redes sociais e plataformas 

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro dispositivo. (CD,

CMCCT)

TICB6.2.1.  Participa activamente en redes sociais  con criterios de seguridade.  (CD,

CMCCT, CCL, CAA, CSC, CSIEE)
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS:

Media de notas obtidas por traballos e probas realizadas nas dúas primeiras avaliacións se están aprobadas.

Para subir nota: 

• O traballo desenvolvido nas salas de dúbidas co alumnado.

• As tarefas realizadas nos cadernos.(

• As actividades de autoavaliación.

Para recuperar:

• O traballo desenvolvido nas salas de dúbidas co alumnado.

• As tarefas realizadas nos cadernos.(

• As actividades de autoavaliación.

CUALIFICACIÓN FINAL: INDICAR O PROCEDEMENTO PARA OBTER A CUALIFICACIÓN FINAL DE CURSO

Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:

• Media de notas obtidas por traballos e probas realizadas nas dúas primeiras avaliacións se están aprobadas.

• Sumarase ata un punto e medio na media final o alumnado tendo en conta a superación das probas de autoavaliación (50%), desenvolva un traballo e
unha aprendizaxe nas salas de dúbidas (25%) e realice as tarefas encomendadas na libreta e as entregue (25%).

33



Alumnado con algunha avaliación suspensa:

• O/a alumno/a deberá recuperar a avaliación ou avaliacións suspensas para poder aprobar a materia.

• Recuperará as avaliacións supensas o alumnado que supere as actividades de autoavaliación (50%), mostre unha aprendizaxe nas salas de dúbidas (25%)
e realice as tarefas nos seus cadernos e as entregue (25%).

• No caso de recuperar, realizarase a media das notas das avaliacións aprobadas para obter a nota final. 

• No caso de non recuperar algunha avaliación en setembro terá que recuperar os contidos das avaliacións suspensas. 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE

O alumnado no caso de non recuperar algunha avaliación, terá que recuperar 
en setembro soamente os contidos das avaliacións suspensas. 

Realizará no seu caderno de traballo as tarefas de repaso encomendadas, que 
entregará en setembro e que contará un 30% da nota de setembro. 

Terá que superar a proba presencial ou telemática de avaliación para poder 
aprobar.

Criterios de avaliación: citados na táboa de criterios de avaliación )

Criterios de cualificación e procedementos e instrumentos de avaliación:

Realización no seu caderno de traballo das tarefas de repaso encomendadas, 
que entregará en setembro e que contará un 30% da nota de setembro.

Superación da proba  presencial ou telemática de avaliación para poder 
aprobar. (contará se se supera o 70% da nota de  setembro)
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN)
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DE REPASO E AMPLIACIÓN: 

A través da aula virtual do centro e do correo electrónico establécense cada semana unha serie de tarefas secuenciadas por días de modo que o alumnado non
teña que dedicarlle a materia máis de vinte minutos diarios cun máximo de dúas horas semanais. Este alumnado terá que realizar as tarefas no seu caderno. 

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe para o repaso e ampliación o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario
de clase de luns a venres resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na
realización das  tarefas,  correxir  os  posibles  erros  que se  cometan ao realizar  as  tarefas  e  comprobar  que  o alumnado realmente  sabe facer  as  tarefas
encomendadas. Ademais, realizaranse na plataforma actividades de autoavaliación que permitirán coñecer a aprendizaxe do alumnado para a súa mellora na
nota.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

As actividades propostas para a recuperación das avaliacións suspensas están personalizadas de modo que cada alumno ten un documento coas súas tarefas.
Este alumnado terá que realizar as tarefas no seu caderno.

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe para a recuperación o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario de clase
de luns a venres resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na realización
das tarefas, correxir os posibles erros que se cometan ao realizar as tarefas e comprobar que o alumnado realmente sabe facer as tarefas encomendadas.
Ademais, realizaranse na plataforma actividades de autoavaliación que permitirán coñecer a aprendizaxe do alumnado para a súa recuperación.

Ademais realízanse videoconferencias semanais a través da plataforma Cisco Webex Meeting facilitada pola consellería de educación. Nestas videoconferencias
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repasamos o traballo semanal.

METODOLOXÍA (ALUMNADO CON CONECTIVIDADE E SEN CONECTIVIDADE)
A metodoloxía de traballo consiste:

Realización de  tarefas semanais nos cadernos  de traballo. 

Para realizar un seguemento do proceso de aprendizaxe o profesor dispón de salas de dúbidas para cada tarefa nas que no horario de clase de luns a venres 
resolve os exercicios xunto co alumnado que se conecte. 

A participación do alumnado permite resolver as dúbidas que lle teña na realización das tarefas, correxir os posibles erros que se cometan ao realizar as tarefas 
e comprobar que o alumnado realmente sabe facer as tarefas encomendadas. 

Ademais realízanse videoconferencias semanais a través da plataforma Cisco Webex Meeting facilitada pola consellería de educación. Nestas videoconferencias 
repasamos o traballo semanal. 

Para aproveitar a conectividade facilítanse  videoconferencias e videos na aula virtual.

Para solventar a escasa conectividade propóñense tarefas do libro de texto tamén a través de documentos pouco pesados de pdf cargados na aula virtual. 
Tamén se proporciona a información das tarefas a través de correo electrónico e se atende ao alumnado a través de salas de dúbidas.

Soamente hai unha alumna  que non se conectou a aula virtual polo que se realizaron dende o centro varias comunicacións telefónicas para comunicarse coa 
familia.

MATERIAIS E RECURSOS

Libro de texto, caderno de traballo, documentación e vídeos na aula virtual e videoconferencias.
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4.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.
INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

A comunicación das tarefas realízase no inicio de semana. 

Nun principio realizábase a través da plataforma Abalar. 

Debido ao colapso da aplicación, dende o centro realizouse unha
comunicación ás familias  informando de que as actividades se
colgarían ao inicio de cada semana na aula virtual.

INDICAR O PROCEDEMENTO QUE O PROFESORADO 
EMPREGARÁ PARA INFORMAR AO ALUMNADO. 

Ademais,  dende  o  departamento  o  profesor  comunica  ao  principio  de  cada  semana
mediante correo electrónico as  as tarefas a realizar nesa semana. 
Estas tarefas poden descargalas dende a aula virtual.

PUBLICIDADE Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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CURSO: 1º E.S.O.    MATERIA: PLÁSTICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Bloque 1. Expresión plástica 

B1.1. Identificar os elementos configuradores da imaxe. EPVAB1.1.1.Identifica e valora a importancia do punto, a  liña  e o plano, 

analizando de xeito oral  e escrito imaxes e  producións gráfico plásticas 

propias e alleas.     

B1.2.Experimentar coas variacións formais do punto, o plano e a liña. 

 

EPVAB1.2.1.  Analiza os  ritmos  lineais mediante a observación  de elementos 

orgánicos na paisaxe,  nos obxectos e composicións artísticas, empregándoos 

como inspiración en creacións gráfico-plásticas.    

EPVAB1.2.2.Experimenta co punto, a  liña e o plano co concepto de ritmo, 

aplicándoos de forma libre e espontánea.  

EPVAB1.2.3.Experimenta co valor  expresivo  da  liña  e  o punto e as súas 

posibilidades tonais, aplicando distintos graos de dureza, distintas posicións 

do lapis de grafito ou de cor (tombado ou vertical) e a presión exercida  na 

aplicación, en composicións a man alzada, estruturadas xeometricamente ou 

máis libres e espontáneas.   

B1.3.Expresar emocións utilizando distintos  elementos configurativos e 

recursos gráficos: liña, puntos, cores,texturas, claroscuros, etc.   

EPVAB1.3.1.Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, 

violencia,  liberdade, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos  recursos  

gráficos  en  cada  caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 

B1.4. Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio,  proporción e ritmo en 

composicións básicas.      

EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e graficamente, 

esquema compositivo básico de obras de arte e obras propias, atendendo aos 

conceptos de equilibrio, proporción e ritmo.  



 
 
 
 

 

EPVAB1.4.2.Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as  

propostas establecidas por escrito.  

EPVAB1.4.3. Realiza  composicións modulares con diferentes procedementos 

gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño  téxtil,  ornamental, arquitectónico 

ou decorativo.     

EPVAB1.4.4.Representa obxectos illados e agrupados do natural ou do ámbito 

inmediato, proporcionándoos en relación coas súas características formais e 

en relación co seu ámbito.   

B1.5.Experimentar coas cores primarias e secundarias.    EPVAB1.5.1.Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando  

asíntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias.   

B1.6.Transcribe texturas táctiles  a texturas visuais mediante as  técnicas de 

frottage, utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas.  

EPVAB1.6.1.Transcribe texturas  táctiles a texturas visuais mediante as técnicas 

de frottage, utilizándoas en composicións abstractas ou figurativas.  

B1.7.  Coñecer  e  aplicar  as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-

plásticas secas, húmidas e mixtas:  témpera,  lapis de grafito e de cor; colaxe.

  

EPVAB1.7.1.Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas  coñecidas 

aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade.  

EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en 

composicións figurativas e abstractas mediante  a  aplicación do lapis de forma 

continua en superficies homoxéneas ou degradadas.   

EPVAB1.7.3.Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes 

formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos  graos de humidade, estampaxes, 

etc.), valorando  as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a 

creación de texturas visuais cromáticas. 

EPVAB1.7.4.  Utiliza o  papel como material, manipulándoo, resgando ou 

pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear composicións, colaxes 

matéricas e figuras tridimensionais.   

EPVAB1.7.5.  Crea  co  papel recortado formas abstractas e  figurativas 

compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativo  



 
 
 
 

 

EPVAB1.7.6.Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de 

forma responsable co medio e  aproveitando as súas calidades gráfico -

plásticas.         

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes presentes no ámbito 

comunicativo.   

EPVAB2.1.1.Diferencia imaxes figurativas de abstractas. 

EPVAB2.1.2. Recoñece  graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun 

mesmo tema.   

B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa relación  significante-

significado: símbolos e iconas.       

EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas.     

     

B2.3. Analizar e realizar cómics aplicando os recursos adecuadamente. 

  

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas,  

globos, liñas cinéticas e onomatopeas.     

B2.4.Diferenciar e analizar os elementos que interveñen nun acto de 

comunicación.   

EPVAB2.4.1.Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de 

comunicación visual.        

B2.5. Recoñecer as funcións da comunicación.  EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen  en actos de 

comunicación audiovisual. 

EPVAB2.5.2.Distingue a función  ou funcións que predominan en mensaxes 

visuais e audiovisuais.   

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

Avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

                                Avaliación 

Procedementos:  

Terase en conta o carácter continuo e global, diagnóstico e formativo. 

  Na materia de Plástica, o importante é o proceso e o resultado final e 

os criterios a ter en conta serán: 

-Actitude cara a materia. 

-Colaboración cos compañeiros/as e coa profesora. 

-Traballo individualizado e en equipo. 

-Presentación de traballos e tarefas dentro duns prazos fixados pola 

profesora coa flexibilidade necesaria nestes momentos. 

-Observación dos progresos do alumnado. 

  Os devanditos criterios permitirán a valoración do tipo e grao de 

aprendizaxe adquirida e convertense en referente fundamental para 

valorar a adquisición das competencias clave. 

Instrumentos: 

Listas de control. 

 Fichas de recollida de información. 

Caderno do profesor. 

Diario de clase. 

Ordenador con acceso à aula virtual. 



 
 
 
 

 

Entrega de tarefas  na aula virtual. 

 

 

                                 Cualificación final 

A seguinte valoración cuantitativa adaptase ás competencias clave 

aplicadas en cada tema, sabendo que o valor das competencias cambia 

en función da práctica proposta. Cada tarefa semanal contén varios 

estándares de aprendizaxe asociados a criterios de avaliación e ás 

competencias clave.  Tendo en conta que para a avaliación final 

calcularase a nota media dos dous primeiros trimestres no que 

consolidaron certos aprendizaxes, a nota final será esta media 

aritmética  máis unha nota das actividades desenvolvidas na aula virtual 

durante este terceiro trimestre. Esta nota valorará a participación nas 

tarefas do seguinte xeito: 

 Media aritmética dos dous trimestres + 1’5 puntos para o 

alumnado que entregue  as 10 tarefas propostas. 

 Media aritmética dos dous trimestres + 1’25  puntos para o 

alumnado que entregue 8 ou 9 tarefas. 

 Media aritmética dos dous trimestres + 1 punto  para o 

alumnado que entregue 6 ou 7 tarefas. 

 Media aritmética dos dous trimestres + 0,75 para o alumnado 

que entregue 4 ou 5 tarefas. 

 Media aritmética dos dous trimestres + 0,5 para o alumnado que 

entregue 2 ou 3 tarefas. 

Esta puntuación aplicarase independentemente dos erros cometidos 

en cada tarefa tendo en conta o esforzo que o alumnado está a facer. 

                   Proba extraordinaria de setembro Unha proba de carácter meramente práctico do visto durante o curso 

académico puntuada sobre 10. 



 
 
 
 

 

                  Alumnado de materia pendente Non hai alumnado coa materia pendente. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

   As actividades estarán relacionadas coa expresión plástica  de forma 

que o alumno/a mesmo/a  contribúa á formación do seu propio 

coñecemento.  

   As actividades de recuperación e de ampliación plantexaranse, 

atendendo ás necesidades concretas,  propoñendo ó alumnado a 

realización de traballos e de exercicios para a consolidación dos 

coñecementos que entregarán na aula virtual. 

   Ditas actividades serán correxidas e explicadas ao alumno/a  a través 

de mensaxes escritos ou tamén gravacións da profesora cando o 

exercicio  o requira. 

As tarefas semanais incluirán actividades de revisión , reforzo e 

ampliación dalgún contido que sexa importante .  

O alumnado sempre estará informado da súa evolución na aula virtual, 

tanto das súas entregas de actividades coma das corrección oportunas. 

Metodoloxía 

O proceso de ensino-aprendizaxe desta materia, sustentarase nos 

seguintes principios: 

• Actividade e participación: involucrando de forma activa o 

alumnado nas diferentes e variadas propostas de traballo, xa sexa de 

índole práctico  ou teórico na aula virtual . 



 
 
 
 

 

• Unidade de teoría e práctica: Os contidos abordaranse na 

medida do posible dende o feito  artístico  para comprender o concepto 

teórico. As actividades prácticas serán as máis habituais, pero 

alternaranse coas intervencións da profesora. Estas serán breves, claras 

e concisas. 

• Flexibilidade e individualización: ofrecendo propostas que poida 

realizar todo o mundo e se axusten ao ritmo de cada alumno/a. Deben 

ter en conta a realidade da que parte cada un e permitir que sexa 

desenvolvida en función das súas posibilidades, neste momento a 

conectividade é algo a ter en conta e sempre se buscará chegar a 

tódolos alumnos/as. 

• Integración: tendo en conta as capacidades e necesidades 

educativas dos alumnos/ás. As diferenzas en canto a sexo non poden 

ser criterio para a agrupación ou asignación de tarefas. 

• Creatividade: mediante a inclusión de actividades que estimulen 

o pensamento (exercicios, traballos, prácticas, investigacións). 

• Globalización: dotando á programación dun enfoque 

interdisciplinar, aproveitando os numerosos puntos de contacto co 

currículo das outras materias. 

   A aula virtual do centro é o medio utilizado para facer chegar tarefas 

de tipo individual a todo o alumnado. Parece que todos eles contan con 

acceso a ela e iso facilita moito o traballo virtual. Preténdese que o 

alumnado relacione os novos coñecementos aos que posuían 

anteriormente ( a modo de avaliación continua)  deixando constancia da 

importancia do seu traballo diario. 



 
 
 
 

 

Materiais e recursos 

Material necesario para o alumnado de 1º ESO: 

Material básico: lápis B, H e HB, carboncillo, compás, regla, cartabón, 

escuadra, rotuladores, lápices de cores, ceras, papel, láminas ou ben 

folios brancos e tamén de cores... 

Recursos didácticos: 

Vídeos didácticos, banco de recursos con imaxes, sons, animacións, 

vídeos,... recursos que se empregarán na aula virtual do centro .  No 

blogue da materia  PlásticaCea2019” para consulta  de toda a 

comunidade escolar e uso do alumnado onde se expoñen as tarefas 

creativas do alumnado. 

 

4.Información e publicidade 

 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 
Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se está 
a utilizar de modo habitual, e facilitarase  a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. 
Así mesmo notificarase da publicación de documentación na web do centro. 
 

 

Publicidade 

 
Publicación na web do centro das modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 



 
 

 
 

CURSO: 3º E.S.O.    MATERIA: PLÁSTICA 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Bloque 1. Expresión plástica 

B1.1. Coñecer  e  aplicar  os métodos creativos gráfico-plásticos  aplicados 

aprocesos de artes plásticas e deseño.   

EPVAB1.1.1.Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, 

mediante propostas por escrito, axustándose aos obxectivos finais.  

B1.2.   Crear composicións gráfico-plásticas persoais e colectivas.  

  

EPVAB1.2.1.Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso creativo 

propio e alleo desde a idea inicial ata a execución definitiva.  

    

B1.3. Debuxar  con  distintos niveis  de iconicidade da imaxe.   

   

EPVAB1.3.1.Comprende emprega os  niveis iconicidade  da imaxe gráfica, 

elaborando bosquexos, apuntamentos, e  debuxos esquemáticos, analíticos e 

miméticos. 

B1.4. Identificar e diferenciar as propiedades da cor luz e a cor pigmento. EPVAB1.4.1.Realiza modificacións da cor e as súas propiedades  empregando 

técnicas propias da cor pigmento e da  cor  luz,  aplicando  as TIC, para 

expresar sensacións en composicións sinxelas.  

EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións 

volumétricas sinxelas.  

EPVAB1.4.3.Realiza composicións abstractas con  diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensacións por medio do uso da cor.    

B1.5.  Coñecer e  aplicar  as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-

plásticas secas, húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e de cor; colaxe. 

    EPVAB1.5.1.Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas 

aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade.  



 
 
 
 

 

 EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de  grafito e de cor, creando o claroscuro en 

composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do  lapis de forma 

continua en superficies homoxéneas ou degradadas.    

 EPVAB1.5.3.Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes 

formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, 

etc.),  valorando as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a 

creación de  texturas visuais cromáticas. 

EPVA B1.5.4.  Utiliza  o  papel como material, manipulándoo, resgando ou 

pregando, creando texturas visuais e táctiles para crear composicións, colaxes 

matéricas e figuras tridimensionais.    

EPVAB1.5.5  Crea  co  papel recortado formas abstractas e figurativas 

compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos.  

EPVAB1.5.6. Aproveita  materiais reciclados para a elaboración de obras de 

forma responsable co medio e aproveitando as súas calidades gráfico-

plásticas. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

B2.1. Identificar os elementos e  factores que interveñen no proceso de 

percepción de imaxes.   

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica 

aplicando coñecementos dos procesos perceptivos.  

B2.2. Recoñecer as leis visuais da Gestalt que  posibilitan as ilusións ópticas e 

aplicar estas leis na elaboración  de  obras propias.   

  

EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica   ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt. 

EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt. 

B2.3.Coñecer os fundamentos da imaxe en movemento e  explorar as súas 

posibilidades expresivas.     

EPVAB2.3.1.Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos. 

B2.4. Identificar significante e significado nun signo visual.   EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo visual. 

   

B2.5. Describir, analizar  e interpretar unha imaxe, distinguindo  os seus 

aspectos denotativo e connotativo.    

EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, 

clasificando e describindo os seus elementos.     



 
 
 
 

 

    EPVAB2.5.2.Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, 

identificando os elementos de significación, narrativos e as ferramentas 

visuais utilizadas, sacando conclusións e interpretando o seu significado.

   

 B2.6. Analiza e realizar fotografías comprendendo e aplicando os 

fundamentos desta. 

EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de vista nunha fotografía. 

EPVAB2.6.2.Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de 

vista, aplicando diferentes leis compositivas.     

B2.7.Utilizar de xeito axeitado as linguaxes visual  e audiovisual con distintas 

funcións.   

   

EPVAB2.7.1.Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais  con distintas 

funcións utilizando diferentes linguaxes  e códigos, seguindo de xeito ordenado 

as fases  do proceso (guión técnico, storyboard, realización, etc.),  e  valora  de  

xeito crítico os resultados.   

B2.8.  Identificar e recoñecer as  linguaxes visuais apreciando os estilos e as 

tendencias, valorando, e respectando do patrimonio histórico e cultural, e 

gozando del.      

EPVAB2.8.1.Identifica os recursos visuais presentes  en mensaxes publicitarias 

visuais e audiovisuais.    

B2.9.  Identificar e empregar recursos visuais como as figuras retóricas na 

linguaxe publicitaria.  

EPVAB2.9.1 Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos visuais 

como as figuras retóricas. 

B2.10. Apreciar a linguaxe do cine analizando obra de xeito crítico, situándoas 

no seu contexto histórico e sociocultural, e reflexionando sobre a relación da 

linguaxe cinematográfica coa mensaxe da obra.   

EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, situándoa no 

seu contexto e analizando a narrativa cinematográfica en relación coa 

mensaxe. 

B2.11.Comprende os fundamentos da linguaxe multimedia, valorar as achegas 

das tecnoloxías dixitais  e  ser  capaz  de elaborar documentos mediante este.

     

EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou 

proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito axeitado.  

     

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

Procedementos:  

Terase en conta o carácter continuo e global, diagnóstico e formativo. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

  Na materia de Plástica, o importante é o proceso e o resultado final e 

os criterios a ter en conta serán: 

-Actitude cara a materia. 

-Colaboración cos compañeiros/as e coa profesora. 

-Traballo individualizado e en equipo. 

-Presentación de traballos e tarefas dentro duns prazos fixados pola 

profesora coa flexibilidade necesaria nestes momentos. 

-Observación dos progresos do alumnado. 

  Os devanditos criterios permitirán a valoración do tipo e grao de 

aprendizaxe adquirida e convertense en referente fundamental para 

valorar a adquisición das competencias clave. 

Instrumentos: 

Listas de control. 

Fichas de recollida de información. 

Caderno do profesor. 

Diario de clase. 

Ordenador con acceso á aula virtual. 

Entrega de tarefas  na aula virtual. 

 

 

 

Cualificación final 

A seguinte valoración cuantitativa adaptase ás competencias clave aplicadas 

en cada tema, sabendo que o valor das competencias cambia en función da 

práctica proposta. Cada tarefa semanal contén varios estándares de 

aprendizaxe asociados a criterios de avaliación e ás competencias clave.  

Tendo en conta que para a avaliación final calcularase a nota media dos dous 

primeiros trimestres no que consolidaron certos aprendizaxes, a nota final será 



 
 
 
 

 

esta media aritmética  máis unha nota das actividades desenvolvidas na aula 

virtual durante este terceiro trimestre. Esta nota valorará a participación nas 

tarefas do seguinte xeito: 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’5 puntos para o alumnado 

que entregue  as 10 tarefas propostas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1’25  puntos para o alumnado 

que entregue 8 ou 9 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 1 punto  para o alumnado que 

entregue 6 ou 7 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,75 para o alumnado que 

entregue 4 ou 5 tarefas. 

• Media aritmética dos dous trimestres + 0,5 para o alumnado que 

entregue 2 ou 3 tarefas. 

Esta puntuación aplicarase independentemente dos erros cometidos en cada 

tarefa tendo en conta o esforzo que o alumnado está a facer. 

 

Proba extraordinaria de setembro 

Unha proba de carácter meramente práctico do visto durante o curso 

académico puntuada sobre 10. 

                Alumnado de materia pendente Non hai alumnado coa materia pendente. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

   As actividades estarán relacionadas coa expresión plástica  de forma 

que o alumno/a mesmo/a  contribúa á formación do seu propio 

coñecemento.  

   As actividades de recuperación e de ampliación plantexaranse, 



 
 
 
 

 

atendendo ás necesidades concretas,  propoñendo ó alumnado a 

realización de traballos e de exercicios para a consolidación dos 

coñecementos que entregarán na aula virtual. 

   Ditas actividades serán correxidas e explicadas ao alumno/a  a través 

de mensaxes escritos ou tamén gravacións da profesora cando o 

exercicio  o requira. 

As tarefas semanais incluirán actividades de revisión , reforzo e 

ampliación dalgún contido que sexa importante .  

O alumnado sempre estará informado da súa evolución na aula virtual, 

tanto das súas entregas de actividades coma das corrección oportunas. 

Metodoloxía  

O proceso de ensino-aprendizaxe desta materia, sustentarase nos 

seguintes principios: 

• Actividade e participación: involucrando de forma activa o 

alumnado nas diferentes e variadas propostas de traballo, xa sexa de 

índole práctico  ou teórico na aula virtual . 

• Unidade de teoría e práctica: Os contidos abordaranse na 

medida do posible dende o feito  artístico  para comprender o concepto 

teórico. As actividades prácticas serán as máis habituais, pero 

alternaranse coas intervencións da profesora. Estas serán breves, claras 

e concisas. 

• Flexibilidade e individualización: ofrecendo propostas que poida 

realizar todo o mundo e se axusten ao ritmo de cada alumno/a. Deben 

ter en conta a realidade da que parte cada un e permitir que sexa 

desenvolvida en función das súas posibilidades, neste momento a 

conectividade é algo a ter en conta e sempre se buscará chegar a 

tódolos alumnos/as. 

• Integración: tendo en conta as capacidades e necesidades 



 
 
 
 

 

educativas dos alumnos/ás. As diferenzas en canto a sexo non poden 

ser criterio para a agrupación ou asignación de tarefas. 

• Creatividade: mediante a inclusión de actividades que estimulen 

o pensamento (exercicios, traballos, prácticas, investigacións). 

• Globalización: dotando á programación dun enfoque 

interdisciplinar, aproveitando os numerosos puntos de contacto co 

currículo das outras materias. 

   A aula virtual do centro é o medio utilizado para facer chegar tarefas 

de tipo individual a todo o alumnado. Parece que todos eles contan con 

acceso a ela e iso facilita moito o traballo virtual. Preténdese que o 

alumnado relacione os novos coñecementos aos que posuían 

anteriormente ( a modo de avaliación continua)  deixando constancia da 

importancia do seu traballo diario. 

Materiais e recursos 

Material necesario para o alumnado de 3º ESO: 

Material básico: lápis B, H e HB, carboncillo, compás, regla, cartabón, 

escuadra, rotuladores, lápices de cores, ceras, papel, láminas ou ben 

folios brancos e tamén de cores... 

Recursos didácticos: 

Vídeos didácticos, banco de recursos con imaxes, sons, animacións, 

vídeos,... recursos que se empregarán na aula virtual do centro .  No 

blogue da materia  PlásticaCea2019” para consulta  de toda a 

comunidade escolar e uso do alumnado onde se expoñen as tarefas 

creativas do alumnado. 

 

 



 
 
 
 

 

4. Información e publicidade. 

 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 
Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se 
está a utilizar de modo habitual, e facilitarase  a resolución de dúbidas mediante titorías 
telefónicas. Así mesmo notificarase da publicación de documentación na web do centro. 
 

 

Publicidade 

 
Publicación na web do centro das modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 
 

 

 

 

                                     A PROFESORA DE PLÁSTICA: Fátima Gil Presas 
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