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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 
 
A seguinte programación segue o esquema indicado na resolución do 27 de xullo de 2015 para a implantación do currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 29/07/2015), no seu artigo 13. 

 

As referencias lexislativas nas que se fundamenta esta programación son as seguintes: 

 Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) de modificación da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 Orden ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as  relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para 

o curso académico 2015/16. 

 

Esta programación refírese ao Ámbito Científico e Matemático para 3ºESO PMAR que abarca as disciplinas de Matemáticas, de Bioloxía e Xeoloxía, e de 

Física e Química,  

 

O alumnado para o que se elabora a seguinte programación está composto de 7 alumnos/as . Destes alumnos/as todos repetiron algún curso na ESO e deste 

alumnado catro alumnas están repetindo 3º ESO. 
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A seguinte táboa indica o número total de materias pendentes relacionadas co ámbito de cursos anteriores: 

 

Matemáticas pendente de 2º ESO Física e química pendente de 2º ESO 

3 alumn@s 2 alumn@s 

 

 

Con relación á contextualización das materias do Ámbito Científico e Matemático, temos que ter en conta que a ciencia e a tecnoloxía están sempre presentes 

na nosa vida diaria. Este feito converte a cultura científica en un aporte esencial na formación das persoas: non se pode considerar que un individuo ten unha 

cultura xeral si esta non inclúe un compoñente científico. Preténdese que, o  alumnado, independentemente do seu itinerario formativo futuro, saiba interpretar 

a realidade desde a perspectiva que ofrece a ciencia, que valore a importancia desta na súa contorna inmediata, que adquira un pensamento crítico e creativo 

e se convertan en cidadáns responsables nas decisións que afecten ás súas propias vidas e ao da sociedade. 

 

O uso das tecnoloxías da información e comunicación adquirirá especial relevancia como ferramenta imprescindible para a procura, procesamento e 

presentación da información, así como para a simulación de procesos por ordenador. A lectura crítica de información científica, a realización de pequenos  

traballos de investigación en diferentes temas, propiciarán tanto a profundización na competencia lingüística como a adquisición das competencias sociais e 

cívicas.  

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS CLAVES 
 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS CLAVNTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS   
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2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS CLAVES 
 
 

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave está establecida a través da relación entre estas e os estándares de 

aprendizaxe avaliables. No caso do Ámbito Científico de 3ºESO PMAR, establécense a continuación a selección de estándares que se consideran 

fundamentais para o traballo e avaliación de cada una das competencias,  

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo: 

 

 Comunicación lingüística (CCL) 

A comunicación Lingüística desenvolverase nesta materia na medida en que o alumnado adquira e utilice un vocabulario científico-técnico preciso, elabore 

programas e documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información 

 

Estándares 

BX1.1.1 - Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito 

BX1.2.2 - Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. 

BX1.2.3 - Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

BX6.2.1 - Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

BX6.5.2 - Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

FQ1.1.2 - Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, grá?cos, táboas e 
expresións matemáticas. 

FQ1.5.1 - Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade 

FQ1.6.1 - 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. 

FQ2.5.2 - Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información 
bibliográfica e dixital. 
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FQ2.6.1 - Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

FQ4.5.1 - Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos 
asociados a elas. 

FQ5.1.2 - Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas. 

MAP1.1.1 - Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

MAP1.12.1 - Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información 
salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

MAP1.12.2 - Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 

MAP1.2.1 - Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

MAP1.5.1 - Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

MAP5.3.1 - Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

Esta competencia é a que máis se traballa e pode alcanzarse: aplicando técnicas de tratamento e almacenamento de datos, realizando medicións de 

magnitudes científicas, identificando e utilizando instrumentos básicos de laboratorio, deseñando algoritmos e analizando o funcionamento de programas para 

demostrar ou simular leis científicas ou teoremas matemáticos, mediante a análise e a valoración de fenómenos cotiáns con leis científicas e matemáticas, 

reflexionando sobre o proceso e obtención dunhas conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinión, e un largo etc. 

 

Estándares 

BX1.1.1 - Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito 

BX1.3.1 - Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o material empregado. 

BX1.3.2 - Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, 
argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

BX2.1.1 - Diferenza a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas. 

BX2.1.2 - Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

BX2.2.1 - Recoñece e diferenza a importancia de cada función para o mantemento da vida. 
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BX2.2.2 - Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

BX3.1.2 - Diferenza os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. 

BX3.11.1 - Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

BX3.11.2 - Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables. 

BX3.14.1 - Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa contribución 
no proceso. 

-BX3.15.1 - Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición. 

BX3.16.1 - Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 

BX3.17.1 - Diferenza as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

BX3.18.1 - Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de relación. 

BX3.18.2 - Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

BX3.18.3 - Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se atopan. 

BX3.19.1 - Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 

BX3.2.1 - Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función. 

BX3.20.1 - Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa función. 

BX3.21.1 - Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie claramente a integración neuroendócrina. 

.22.1 - Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do aparello locomotor. 

BX3.23.1 - Diferenza os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 

BX3.26.1 - Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas participan na súa regulación. 

BX3.26.2 - Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto. 

BX3.27.1 - Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

BX3.27.2 - Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención. 

BX3.28.1 - Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

-BX3.4.1 - Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas. 

BX3.4.2 - Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas. 

BX3.7.1 - Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como método de prevención das doenzas. 

BX4.1.1 - Identifica a influencia do clima e das características das rochas que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 

BX4.10.1 - Diferenza un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos no relevo. 

-BX4.11.1 - Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 
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BX4.11.2 - Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

BX4.12.1 - Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude. 

BX4.2.1 - Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 

BX4.2.2 - Diferenza os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

BX4.3.1 - Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

BX4.4.1 - Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 

BX4.5.1 - Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica algunhas formas resultantes características. 

BX4.6.1 - Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser relevante. 

BX4.7.1 - Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 

BX4.9.1 - Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

BX5.1.1 - Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 

BX5.2.1 - Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. 

BX6.1.1 - Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

BX6.3.1 - Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

BX6.4.1 - Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

FQ1.1.1 - Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

FQ1.1.2 - Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, grá?cos, táboas e 
expresións matemáticas. 

FQ1.2.1 - Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

FQ1.3.1 - Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente o Siste-ma Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os 
resultados correctamente 

FQ1.3.2 - 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. 

FQ1.4.1 - 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. 

FQ1.5.1 - Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade 

FQ1.6.1 - 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. 

FQ2.1.1 - Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo planetario. 

FQ2.1.2 - Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no átomo. 

FQ2.1.3 - Relaciona a notación (A, Z, X) co número atómico e o número másico, determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas bá-sicas. 

FQ2.2.1 - Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión 
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FQ2.3.1 - Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa periódica. 

FQ2.3.2 - Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como 
referencia o gas nobre máis próximo. 

FQ2.4.1 - Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación. 

FQ2.4.2 - Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas 
moleculares. 

FQ2.5.1 - Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula química. 

FQ2.5.2 - Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información 
bibliográfica e dixital. 

FQ2.6.1 - Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

FQ3.1.1 - Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. 

FQ3.2.1 - 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. 

FQ3.2.2 - Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas sinxelas. 

FQ3.3.1 - Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade de formación dos produtos dunha 
reacción química, e xustifica este efecto en termos da teoría de colisións. 

FQ3.3.2 - Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente na velocidade da reacción. 

FQ3.4.1 - Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación cos 
problemas ambientais de ámbito global. 

FQ3.4.2 - Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta procedencia. 

FQ4.1.1 - Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns. 

FQ4.1.2 - Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as 
forzas gravitatoria e eléctrica. 

FQ4.2.1 - Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade estática. 

FQ4.3.1 - Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 

FQ4.3.2 - Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo. 

FQ4.4.1 - Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán. 

FQ4.4.2 - Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas 
manifestacións dun mesmo fenómeno. 

FQ4.5.1 - Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos 
asociados a elas. 

FQ5.1.2 - Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas. 

FQ5.2.1 - Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan contribuír ao aforro individual e colectivo. 

FQ5.3.1 - Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor. 
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FQ5.3.2 - Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 

FQ5.3.3 - Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os principais materiais usados como tales. 

FQ5.4.1 - Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da vida cotiá, e 
identifica os seus elementos principais. 

FQ5.4.2 - Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión de 
xeradores e receptores en serie ou en paralelo. 

FQ5.4.3 - Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e expresa o resultado en unidades do Sistema 
Internacional. 

FQ5.4.4 - Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

FQ5.5.1 - Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. 

FQ5.5.2 - Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos eléctricos. 

FQ5.5.3 - Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e elementos de control) e describe a súa 
correspondente función. 

FQ5.5.4 - Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e describe as súas aplicacións prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos 
dispositivos. 

FQ5.6.1 - Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e 
almacenaxe desta. 

MAP1.1.1 - Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

MAP1.10.1 - Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras 
similares. 

MAP1.11.1 - Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou 
non aconselle facelos manualmente. 

MAP1.11.2 - Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa 
sobre elas. 

MAP1.11.3 - Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

MAP1.11.4 - Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

MAP1.11.5 - Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 

MAP1.2.1 - Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

MAP1.2.2 - Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 

MAP1.2.3 - Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

MAP1.2.4 - Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

MAP1.3.1 - Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

MAP1.3.2 - Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

MAP1.4.1 - Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de resolución. 
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MAP1.4.2 - Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos 
particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

MAP1.5.1 - Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

MAP1.6.1 - Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

MAP1.6.2 - Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

MAP1.6.3 - Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas. 

MAP1.6.4 - Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

MAP1.6.5 - Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

MAP1.7.1 - Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 

MAP1.8.1 - Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

MAP1.8.2 - Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

MAP1.8.3 - Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

MAP1.8.4 - Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de problemas. 

MAP1.8.5 - Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

MAP1.9.1 - Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

MAP2.1.1 - Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores son produtos de potencias. 

MAP2.1.2 - Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se 
repiten ou forman período. 

MAP2.1.3 - Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

MAP2.1.4 - Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus 
procedementos. 

MAP2.1.5 - Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o 
procedemento máis axeitado. 

MAP2.1.6 - Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou 
precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos. 

MAP2.1.7 - Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de números naturais e 
expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

MAP2.1.8 - Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia da solución. 

MAP2.2.1 - Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores. 

MAP2.2.2 - Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

MAP2.2.3 - Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas. 
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MAP2.3.1 - Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá. 

MAP2.3.2 - Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. 

MAP2.4.1 - Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos alxébricos e gráficos. 

MAP2.4.2 - Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou gráficos. 

MAP2.4.3 - Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

MAP3.1.1 - Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo. 

MAP3.1.2 - Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

MAP3.1.3 - Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos nos 
que interveñen ángulos. 

MAP3.1.4 - Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas. 

MAP3.1.5 - Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

MAP3.2.1 - Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos 
semellantes. 

MAP3.2.2 - Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes. 

MAP3.3.1 - Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.). 

MAP3.4.1 - Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte. 

MAP3.4.2 - Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario. 

MAP3.5.1 - Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a 
súa lonxitude. 

MAP4.1.1 - Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

MAP4.1.2 - Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro do seu contexto. 

MAP4.1.3 - Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o fenómeno exposto. 

MAP4.1.4 - Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente. 

MAP4.2.1 - Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de 
corte e pendente, e represéntaas graficamente. 

MAP4.2.2 - Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 

MAP4.3.1 - Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as súas características. 

MAP4.3.2 - Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos 
cando sexa necesario. 

MAP5.1.1 - Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 

MAP5.1.2 - Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos. 
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MAP5.1.3 - Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 

MAP5.1.4 - Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 

MAP5.1.5 - Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

MAP5.1.6 - Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito individual ou en grupo. 

MAP5.2.1 - Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

MAP5.2.2 - Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora e con folla de cálculo) para comparar a representatividade da media e describir os 
datos. 

MAP5.3.1 - Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

MAP5.3.2 - Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de ten-dencia central e dispersión. 

MAP5.3.3 - Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística que analizase. 

 

 

 Competencia dixital (CD) 

Esta competencia, que é a específica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e 

presentar datos ou para elaborar programas e utilidades informáticas que sirvan para resolver problemas, compartir ideas, simular fórmulas, leis e teoremas.  

 

Estándares 

BX1.2.1 - Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fontes. 

BX1.2.2 - Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. 

BX3.12.1 - Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais presentes 
neles e o seu valor calórico. 

BX6.3.1 - Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

BX6.5.1 - Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa 
presentación e defensa na aula. 

FQ1.5.2 - Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 

FQ1.6.1 - 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. 

FQ2.5.2 - Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información 
bibliográfica e dixital. 
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FQ4.4.2 - Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas 
manifestacións dun mesmo fenómeno. 

FQ4.5.1 - Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos 
asociados a elas. 

FQ5.4.4 - Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

MAP1.11.1 - Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou 
non aconselle facelos manualmente. 

MAP1.12.1 - Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información 
salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

MAP1.12.3 - Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos 
fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora. 

MAP1.12.4 - Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

 

 Aprender a aprender (CAA) 

 

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da 

propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. 

 

Estándares 

BX1.2.1 - Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fontes. 

BX1.2.3 - Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

BX1.3.2 - Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, 
argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

BX3.1.1 - Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles. 

BX3.12.1 - Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais presentes 
neles e o seu valor calórico. 

BX3.13.1 - Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 

BX3.24.1 - Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 

BX4.12.1 - Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude. 

BX4.13.1 - Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico existente na zona en que habita, e coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

BX4.8.1 - Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe. 
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BX6.1.1 - Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

BX6.2.1 - Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

BX6.4.1 - Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

FQ1.1.1 - Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

FQ1.2.1 - Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

FQ1.3.2 - 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. 

FQ1.5.1 - Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade 

FQ1.6.1 - 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. 

FQ2.5.2 - Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información 
bibliográfica e dixital. 

FQ5.4.2 - Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión de 
xeradores e receptores en serie ou en paralelo. 

MAP1.10.1 - Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras 
similares. 

MAP1.12.3 - Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos 
fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora. 

MAP1.2.4 - Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

MAP1.4.2 - Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos 
particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

MAP1.7.1 - Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 

MAP1.8.4 - Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de problemas. 

 

 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Alcanzaranse nesta materia procurando que o alumnado traballe en equipo de forma cooperativa, interactúe con outras persoas e con grupos de forma 

democrática, e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise crítica e reflexións das conclusións obtidas nun problema, práctica ou traballo 

de investigación valorando outras opinións. 
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Estándares 

BX1.3.1 - Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o material empregado. 

BX3.10.1 - Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 

BX3.13.1 - Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 

BX3.19.1 - Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 

BX3.24.1 - Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 

BX3.27.2 - Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención. 

BX3.29.1 - Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu contorno. 

BX3.3.1 - Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente. 

BX3.5.1 - Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

BX3.5.2 - Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 

BX3.6.1 - Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña propostas de actuación. 

BX3.7.1 - Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como método de prevención das doenzas. 

BX3.8.1 - Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o ser humano. 

BX3.9.1 - Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus 
efectos nocivos e propón medidas de prevención e control. 

BX4.13.1 - Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico existente na zona en que habita, e coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

BX4.4.1 - Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 

BX4.9.2 - Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre. 

BX5.2.1 - Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. 

BX6.4.1 - Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

FQ1.5.2 - Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 

FQ1.6.2 - Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

FQ2.2.1 - Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión 

FQ3.4.1 - Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación cos 
problemas ambientais de ámbito global. 

FQ3.4.2 - Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta procedencia. 

FQ5.1.1 - Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. 

MAP1.12.4 - Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

MAP1.6.1 - Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 
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MAP1.7.1 - Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 

MAP1.8.1 - Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

MAP1.8.5 - Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 

Esta competencia conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de prácticas no laboratorio, ou pequenas investigacións ou 

proxectos informáticos sinxelos, transformando as ideas propias e as observacións, en programas de simulacións ou en documentos que reflexen 

investigacións sobre temas de estudo aplicando o método científico.  

 

Estándares 

BX1.3.2 - Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, 
argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

BX3.5.2 - Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 

BX3.6.1 - Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña propostas de actuación. 

BX3.9.1 - Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus 
efectos nocivos e propón medidas de prevención e control. 

BX6.4.1 - Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

BX6.5.1 - Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa 
presentación e defensa na aula. 

FQ1.6.1 - 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. 

FQ1.6.2 - Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

FQ2.5.2 - Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información 
bibliográfica e dixital. 

FQ4.3.2 - Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo. 

FQ4.5.1 - Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos 
asociados a elas. 

FQ5.1.1 - Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 3º ESO PMAR   

 
 

I.E.S Castro Alobre (Curso 2018/2019)    /    Vilagarcía de Arousa      páxina 18 de 75 

FQ5.2.1 - Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan contribuír ao aforro individual e colectivo. 

MAP1.12.4 - Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

MAP1.6.2 - Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

MAP1.8.1 - Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

MAP1.9.1 - Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

 

 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

Esta competencia reflíctese na análise da influencia dos fitos técnicos da ciencia, da matemática e das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e 

progreso. 

 

Estándares 

BX3.27.2 - Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención. 

BX3.29.1 - Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu contorno. 

BX4.8.1 - Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe. 

BX4.9.2 - Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre. 

BX6.5.2 - Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

FQ1.2.1 - Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

FQ4.1.2 - Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as 
forzas gravitatoria e eléctrica. 

MAP1.8.4 - Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de problemas. 

MAP3.4.1 - Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte. 

MAP3.4.2 - Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario. 
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3. OBXECTIVOS 
 
 
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade e de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo 

ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

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

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 

mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, 

e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, 

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

deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 
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4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN,  E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
 

Nas sucesivas páxinas aparecen recollidos nunhas táboas os estándares da aprendizaxe, o grao mínimo de consecución, os procedementos e instrumentos de 

avaliación e a temporalización das tres materias que constitúen a ámbito científico e matemático: 

 

 Física e Química 

 Bioloxía e Xeoloxía 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 3º ESO PMAR   

 
 

I.E.S Castro Alobre (Curso 2018/2019)    /    Vilagarcía de Arousa      páxina 22 de 75 

Física e Química. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do estándar 
na avaliación 

Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

Bloque 1. A actividade científica 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados 
de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos 
oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficas, 
táboas e expresións matemáticas.  

0.5 %  CCL 

 CMCCT 

 Rexistra observacións, datos e resultados de maneira 
organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por 
escrito, utilizando esquemas, gráficas, táboas e 
expresións matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 Realización de práctica 

 

 

 

 

 
 

  Práctica (1%) 
 

 

 

 

 

 

 

 Primeira avaliación 

 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. 

0.25 %  CAA 

 CMCCT 

 Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da 
vida cotiá , e expresar os resultados correctamente 
no Sistema Internacional de Unidades. 

 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. 

0.25 %  CMCCT  Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización.  

 FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades 
e aplicacións dalgún elemento ou composto químico 
de especial interese a partir dunha procura guiada de 
información bibliográfica e dixital. 

7 %  CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e 
aplicacións dalgún elemento ou composto químico de 
especial interese a partir dunha procura guiada de 
información bibliográfica e dixital. 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballo de 
investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballo (9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primeira avaliación 

 

 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. 

0.5 %  CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 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. 

0.5 %  CD 

 CSC 

 Ten en conta á fiabilidade e á obxectividade do fluxo 
de información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

 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 

0.5 %  CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 . Realiza un  pequeno traballo 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 
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Física e Química. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do estándar 
na avaliación 

Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

conclusións.  CSIEE conclusións. 

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

0.5 %  CSIEE 

 CSC 

 Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo 

 FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos 
cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

1 %  CAA 

 CMCCT 

 Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 
utilizando teorías e modelos científicos. 

 

 Realización de 
exercicios  

 

 

 

 Proba escrita 

 

 Exercicios 

(5 %) 

 

 

 

 Proba  (40%) 

 

 

 

 

 Primeira avaliación 

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

1.5 %  CAA 

 CCEC 

 CMCCT 

 Relaciona a investigación científica coas aplicacións 
tecnolóxicas na vida cotiá 

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

42.5 %  CMCCT  Establece relacións entre magnitudes e unidades, 
utilizando preferentemente o Sistema Internacional 
de Unidades e a notación científica para expresar os 
resultados correctamente. 

 

 

Bloque 2. A materia 

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

2.5 %  CCEC 

 CMCCT 

 . Representa o átomo, a partir do número atómico e o 
número másico, utilizando o modelo planetario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FQB2.1.2. Describe as características das partículas 
subatómicas básicas e a súa localización no átomo. 

1 %  CMCCT  Describe as características das partículas 
subatómicas básicas e a súa localización no átomo. 

 FQB2.1.3. Relaciona a notación XA

Z
co número 

atómico e o número másico, determinando o número 
de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

5 %  CMCCT 
 Relaciona a notación XA

Z
co número atómico e o 

número másico, determinando o número de cada tipo 
de partículas subatómicas básicas. 

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

5 %  CMCCT 

 CSC 

 Coñece que é un isótopo e as aplicacións dos 
isótopos radioactivos. 
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Física e Química. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do estándar 
na avaliación 

Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

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

1.5 %  CMCCT  Xustifica a actual ordenación dos elementos en 
grupos e períodos na táboa periódica 

 

 Realización de 
exercicios 

 

 

 Proba escrita 

 

 Exercicios 

(5 %) 

 

 

 Proba  (40%) 

 

 Primeira avaliación 

 FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de 
metais, non metais e gases nobres coa súa posición 
na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, 
tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

2.5 %  CMCCT  Relaciona as principais propiedades de metais, non 
metais e gases nobres coa súa posición na táboa 
periódica e coa súa tendencia a formar ións, 
tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

 FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a 
partir do átomo correspondente, utilizando a notación 
adecuada para a súa representación.  

5 %  CMCCT  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 algúns átomos tenden a 
agruparse para formar moléculas interpretando este 
feito en substancias de uso frecuente, e calcula as 
súas masas moleculares. 

17.5 %  CMCCT  Explica como algúns átomos tenden a agruparse para 
formar moléculas interpretando este feito en 
substancias de uso frecuente, e calcula as súas 
masas moleculares 

 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.  

5 %  CMCCT  Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 
substancias de uso frecuente, e clasifícaas en 
elementos ou compostos, baseándose na súa 
fórmula química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e 45 %  CCL  Nomea e formular compostos binarios seguindo as  Realización de  Exercicios (5%)  
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Física e Química. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do estándar 
na avaliación 

Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

formular compostos binarios seguindo as normas 
IUPAC. 

 CMCCT normas IUPAC exercicios 

 

 Proba escrita 

 

 Proba (40%) 

 

 Segunda avaliación 

Bloque 3. Os cambios 

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

2.5 %  CMCCT  Representa e interpreta unha reacción química a 
partir da teoría atómico-molecular e a teoría de 
colisións. 

 

 Realización de 
exercicios 

 

 

 Proba escrita 

 

 Exercicios (5%) 

 

 

 Proba (40%) 

 

 

 

 

 Segunda avaliación 
 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. 

5 %  CMCCT  Recoñece os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas. 

 FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos 
necesarios para a verificación da lei de conservación 
da masa en reaccións químicas sinxelas. 

37.5 %  CMCCT  Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para 
a verificación da lei de conservación da masa en 
reaccións químicas sinxelas 

 FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun 
experimento sinxelo que permita comprobar o efecto 
da concentración dos reactivos na velocidade de 
formación dos produtos dunha reacción química, e 
xustifica este efecto en termos da teoría de colisións.  

0.05 %  CMCCT  Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo 
que permita comprobar o efecto da concentración 
dos reactivos na velocidade de formación dos 
produtos dunha reacción química,  

 

 

 

 Práctica laboratorio 

 

 

 

 Práctica(1%) 

 

 

 

 Segunda avaliación 

 
 FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a 

temperatura inflúa significativamente na velocidade da 
reacción. 

0.05 %  CMCCT  Interpreta situacións cotiás en que a temperatura 
inflúa significativamente na velocidade da reacción 

  

 

 

 

 

 

 

 FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de 
carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e 

6 %  CMCCT 

 CSC 

 Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, 
os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC 
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Física e Química. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do estándar 
na avaliación 

Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en 
relación cos problemas ambientais de ámbito global. 

e outros gases de efecto invernadoiro, en relación 
cos problemas ambientais de ámbito global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballo de 
investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballo (9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda avaliación 

 FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o 
desenvolvemento da industria química tivo no 
progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de 
distinta procedencia. 

1 %  CMCCT 

 CSC 

 Defende razoadamente a influencia que o 
desenvolvemento da industria química tivo no 
progreso da sociedade, a partir de fontes científicas 
de distinta procedencia. 

 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. 

0.5 %  CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 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. 

0.5 %  CD 

 CSC 

 Ten en conta á fiabilidade e á obxectividade do fluxo 
de información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

 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. 

0.5 %  CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 . Realiza un  pequeno traballo 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 

0.5 %  CSIEE 

 CSC 

 Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo 

 

 

 

 

 

Total 100%  

 

Bloque 4. O movemento e as forzas 

 FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas 
e a constitución da materia, e asocia a carga eléctrica 

5 %  CMCCT  Explica a relación entre as cargas eléctricas e a 
constitución da materia, e asocia a carga eléctrica 
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Física e Química. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do estándar 
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Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.  dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.  

 

 

 Realización de 
exercicios 

 

 
 Proba escrita 

 

 

 

 Exercicios (10%) 

 

 

 

 Proba (70%) 

 

 

 

 

 

 

 Terceira avaliación 

 FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica 
que existe entre dous corpos coa súa carga e a 
distancia que os separa, e establece analoxías e 
diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica. 

75 %  CCEC 

 CMCCT 

 Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe 
entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os 
separa, e establece analoxías e diferenzas entre as 
forzas gravitatoria e eléctrica. Calcula a forza 
eléctrica e da gravitatoria 

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

2.5 %  CMCCT  Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se 
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa 
electricidade estática. 

 FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos 
identificando o imán como fonte natural do 
magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos 
tipos de substancias magnéticas. 

2.5 %  CMCCT  Recoñece fenómenos magnéticos identificando o 
imán como fonte natural do magnetismo. 

 Bloque 5. Enerxía 

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

0.5 %  CMCCT  Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun condutor 

 

 

 

 Realización de 
exercicios / Fichas 

 
 

 

 

 

 Exercicios / 
fichas 

(9%) 

 

 

 

 

 

 Terceira avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes 
eléctricas de intensidade de corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, e relaciónaas entre si 
empregando a lei de Ohm. 

1 %  CMCCT  Comprende o significado das magnitudes eléctricas 
de intensidade de corrente, diferenza de potencial e 
resistencia, e relaciónaas entre si empregando a lei 
de Ohm. 

 FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e 
recoñece os principais materiais usados como tales.  

0.5 %  CMCCT  Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os 
principais materiais usados como tales. 

 FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina 
eléctrica na que a electricidade se transforma en 
movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos 
da vida cotiá, e identifica os seus elementos principais. 

1 %  CMCCT  Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na 
que a electricidade se transforma en movemento, luz, 
son, calor, etc., mediante exemplos da vida cotiá, e 
identifica os seus elementos principais. 

 FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos 
para calcular unha das magnitudes involucradas a 
partir das outras dúas, e expresa o resultado en 
unidades do Sistema Internacional. 

5 %  CMCCT  Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular 
unha das magnitudes involucradas a partir das outras 
dúas, e expresa o resultado en unidades do Sistema 
Internacional. 
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Estándares de aprendizaxe  % de peso do estándar 
na avaliación 
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clave 
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instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

 FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman 
a instalación eléctrica típica dunha vivenda cos 
compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. 

0.25 %  CMCCT  Asocia os elementos principais que forman a 
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos 
compoñentes básicos dun circuíto eléctrico 

 FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e 
das abreviaturas que aparecen nas etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 

0.25 %  CMCCT  Comprende o significado dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 

 FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes 
máis habituais nun circuíto eléctrico (condutores, 
xeradores, receptores e elementos de control) e 
describe a súa correspondente función. 

1 %  CMCCT  Identifica e representa os compoñentes máis habituais 
nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, 
receptores e elementos de control) e describe a súa 
correspondente función. 

 FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos 
básicos e describe as súas aplicacións prácticas e a 
repercusión da miniaturización do microchip no 
tamaño e no prezo dos dispositivos. 

0.5 %  CMCCT  Recoñece algún os compoñentes electrónicos básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 %  CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 Realiza un informe sinxelo , empregando as TIC, 
sobre as forzas que aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas  Realización dun traballo  Traballo (10%) Terceira avaliación 
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 FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas 
fontes de enerxía se transforman en enerxía eléctrica 
nas centrais eléctricas, así como os métodos de 
transporte e almacenaxe desta. 

2 %  CMCCT  . Describe o proceso polo que distintas fontes de 
enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas 
centrais eléctricas, así como os métodos de 
transporte e almacenaxe desta. 

 FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de 
consumo humano a partir da distribución xeográfica 
dos seus recursos e os efectos ambientais. 

1 %  CMCCT 

 CSC 

 Compara as principais fontes de enerxía de consumo 
humano . 

 FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os 
motivos polos que estas últimas aínda non están 
suficientemente explotadas. 

4%  CCL 

 CMCCT 

 Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta 
os motivos polos que estas últimas aínda non están 
suficientemente explotadas 

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

1%  CMCCT 

 CSIEE 

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

 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. 

0.25 %  CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 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. 

0.25 %  CD 

 CSC 

 Ten en conta á fiabilidade e á obxectividade do fluxo 
de información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

 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. 

0.25 %  CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 . Realiza un  pequeno traballo 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 

0.25 %  CSIEE 

 CSC 

 Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo 
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 FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e 
de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores 
virtuais, deducindo que a electricidade e o 
magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo 
fenómeno.  

0.15%  CD 

 CMCCT 

 Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday  
mediante simuladores virtuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de 
prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prácticas 

(1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terceira avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para 
simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

0.1 %  CD 

 CMCCT 

 FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para 
simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

 FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para 
localizar o norte empregando o campo magnético 
terrestre, e describe o procedemento seguido para 
facelo. 

0.25 %  CMCCT 

 CSIEE 

 Constrúe un compás elemental para localizar o norte . 

 FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o 
paso de corrente eléctrica e o magnetismo, 
construíndo un electroimán.  

0.25 %  CMCCT  Constrúe un electroimán 

 FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes 
tipos de conexións entre os seus elementos, 
deducindo de forma experimental as consecuencias 
da conexión de xeradores e receptores en serie ou en 
paralelo. 

0.25%  CAA 

 CMCCT 

 Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de 
conexións entre os seus elementos. 

 Total 100%  

  

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 3º ESO PMAR   

 
 

I.E.S Castro Alobre (Curso 2018/2019)    /    Vilagarcía de Arousa      páxina 31 de 75 

 Bioloxía e Xeoloxía 

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 
instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 

 BXB2.1.1. Diferenza a materia viva da inerte partindo 
das características particulares de ambas. 

0.25 % 
 CMCCT  Coñece as características que diferenza a materia 

viva e a inerte. 

 Proba escrita 

 

 

 Realización de 
exercicios/ fichas 

 

 Proba (40 %) 

 

 

 Exercicios/fichas 
(2.5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primeira 
avaliación 

 BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías 
e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e 
entre célula animal e vexetal. 

10 % 
 CMCCT  Diferenza entre célula eucariota e procariota e entre 

célula animal e vexetal. 

 BXB2.2.1. Recoñece e diferenza a importancia de 
cada función para o mantemento da vida. 

4% 
 CMCCT  Relaciona cada órgano, sistema e aparello coa súa 

función no organismo. 

 BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa 
e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre 
elas. 

0.25 % 
 CMCCT  Relaciona a nutrición autótrofa e a heterótrofa. 

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

 BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser 
humano e procura a relación entre eles. 

10 % 
 CAA  Relaciona os diferentes niveis de organización 

 BXB3.1.2. Diferenza os tipos celulares e describe a 
función dos orgánulos máis importantes. 

11 % 
 CMCCT  Coñece a función dos orgánulos mais importantes 

dos diferentes tipos de celulares. 

 BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que 
conforman o corpo humano e asóciaos á súa 
función. 

6 % 
 CMCCT  Coñece a función dos principais tecidos do ser 

humano. 

 BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos 
para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións 
que realiza ou pode realizar para promovela 
individual e colectivamente. 

1 % 

 CSC  Sabe explicar a importancia dos bos hábitos para a 
nosa saúde e coñece cales son. 

 

 

Subtotal 42.5 %  
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 BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da 
alimentación. 

0.5 % 
 CMCCT  Saber diferenciar entre alimentarse e nutrirse.  

 

 

 

 

Traballo de 
investigación 

“ Dieta equilibrada” 

 

 

 

 

 

Traballo (6.5 %) 

 

 

 

 

 

Primeira 
avaliación 

 BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función 
no organismo, e recoñece hábitos nutricionais 
saudables. 

1 % 
 CMCCT  Coñece a función dos principais nutrientes e a 

importancia de ter uns hábitos nutricionais axeitados. 

 BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables 
mediante a elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando táboas con grupos de alimentos cos 
nutrientes principais presentes neles e o seu valor 
calórico. 

4 % 

 CAA 

 CD 

 Sabe elaborar unha dieta equilibrada, variada e sá. 

 BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta 
equilibrada para unha vida saudable e identifica os 
principais trastornos da conduta alimentaria. 

1 % 
 CAA 

 CSC 

 Coñece a importancia de seguir unha dieta 
equilibrada e os principais trastornos que sufrimos ao 
non tela. 

 Subtotal 6.5 %  

 

 BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de 
gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na función de nutrición, e 
relaciónao coa súa contribución no proceso. 

15 % 

 CMCCT  Determina as principais estruturas do corpo 
relacionadas coa nutrición 

 

 

 

 Proba escrita 

 

 Realización de 
exercicios / fichas 

 

 

 

 

 Proba (40 %) 

 

 Exercicios/fichas 
(2.5%) 

 

 

 

 Primeira 
avaliación 

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

7.5 % 
 CMCCT  Coñece a función dos sistemas e aparellos 

relacionados coa nutrición. 

 BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos 
aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e 
excretor, e o seu funcionamento. 

20 % 
 CMCCT  Coñece os órganos implicados no proceso dixestivo e 

a función que desempeñan. 

 Subtotal 42.5 % 
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Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

 BXB3.17.1. Diferenza as doenzas máis frecuentes 
dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados 
na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

6.5 %  CMCCT  Coñece a causa das principais doenzas dos órganos 
implicados no proceso de nutrición. 

 Traballo de 
investigación 

“Enfermidades 

 Traballo ( 6.5%)  Primeira 
avaliación 

 Subtotal 6.5%  

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  / Bloque 6. Proxecto de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Traballos de 
investigación “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballos 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primeira 
avaliación 

 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario científico e exprésase con corrección, 
tanto oralmente como por escrito.  

0.1 % 
 CCL 

 CMCCT 

 Utiliza o vocabulario científico adecuado ó seu nivel 
nas súas exposicións e traballos. 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes. 

0.1 % 

 CD 

 CAA 

 Busca, selecciona e organiza información a 
partir de textos, imaxes e gráficos para 
completar as súas actividades e responder 
preguntas de forma adecuada. 

 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de 
xeito preciso utilizando diversos soportes. 

0.1 % 
 CD 

 CCL 

 Transmite a información de xeito preciso. 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico 
para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

0.1 % 

 CAA 

 CCL 

 Comprende e interpreta a información científica e 
extrae conclusións coas que argumentar os seus 
traballos. 

 BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do 
método científico. 

0.1 % 
 CAA 

 CMCCT 

 Utiliza o método científico nos seus traballos 
de investigación. 

 BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

0.1 % 
 CAA 

 CCL 

 Sabe argumentar as hipóteses propostas. 

 BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a presentación das 
súas investigacións. 

0.1 % 

 CMCCT 

  CD 

 Utiliza as TIC para recabar información  e 
elaborar os traballos de investigación 

 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 0.1 %  CAA  Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
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individual e en grupo.  CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

grupo. 

 BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de 
investigación sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e defensa 
na aula. 

0.1 % 

 CSIEE 

 CD 

 Realiza pequenos traballos de investigación. 

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

0.1 % 
 CCL 

 CCEC 

 Expresase con precisión e corrección tanto oralmente 
como por escrito nos traballos de investigación. 

 Subtotal 1 %  

 

 Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e 
o material empregado. 

0.5 % 

 

 CMCCT 

 CSC 

 Coida o materia do laboratorio e respecta as normas,  

 

 

 Práctica laboratorio 

 

 

 

 Prácticas (1%) 

 

 

 

 Primeira 
avaliación 

 BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación 
do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como 
material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas observacións 
e interpreta os seus resultados. 

0.5 % 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CAA 

 Sabe planificar o traballo no laboratorio, utiliza 
instrumentos básicos de forma correcta e sabe 
interpretar os resultados observados. 

 Subtotal 1 %  

 Total 100 %  
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Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

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

5 % 
 CMCCT  Coñece a función de cada aparello e de cada sistema 

implicados nas funcións de relación. 
 

 

 Proba escrita 

 

 Realización de 
exercicios / fichas 

 

 

 Proba (40 %) 

 

 Exercicios /fichas 
(2.5%) 

 

 

 Segunda 
avaliación  BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na 

función de relación, e identifica o órgano ou a 
estrutura responsables de cada proceso. 

32  % 
 CMCCT  Recoñece os diferentes órganos implicados no 

proceso de relación e describe o seu funcionamento 
e a súa función. 

 BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores 
sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos en 
que se atopan. 

5.25 % 
 CMCCT  Clasifica os tipos de receptores sensoriais e 

relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se 
atopan. 

 Subtotal 42.5 %  

 

 BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do 
sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, 
cos factores de risco e coa súa prevención. 7 % 

 CMCCT 

 CSC 

 Coñece as principais doenzas do sistema nervioso.  Traballo de 
investigación 

“Enfermidades do 
sistema nervioso” 

 

 Traballo (7 %) 

 

 Segunda 
avaliación 

 Subtotal 7%  

 

 BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e 
asocia con elas as hormonas segregadas e a súa 
función. 

19 % 
 CMCCT  Enumera as principais glándulas endócrinas, as 

hormonas que producen e a súa función.  
 

 

 

 

 Proba escrita 

 

 Realización de 
exercicios / fichas 

 

 

 

 

 Proba escrita 

(40 %) 

 Exercicios  / fichas 
(2.5%) 

 

 

 

 

 Segunda 
avaliación 

 BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar 
na vida cotiá no que se evidencie claramente a 
integración neuroendócrina. 

2 % 
 CMCCT  Comprende a relación entre o sistema nervioso e o 

endócrino e sabe poñer exemplos cotiás. 

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

19 % 
 CMCCT  Sitúa os principais ósos e músculos do corpo. 

 BXB3.23.1. Diferenza os tipos de músculos en 2.5 %  CMCCT  Recoñece os diferentes tipos de músculos e se son 
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función do seu tipo de contracción, e relaciónaos co 
sistema nervioso que os controla. 

voluntarios ou non voluntarios. 

 Subtotal 42.5 %  

 

 BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis 
frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e 
relaciónaos coas lesións que producen. 7 % 

 CSC 

 CAA 

 Recoñece as principais lesións do aparello locomotor 
e que accións producen. 

 Traballo de 
investigación 

“Enfermidades do 
aparello locomotor” 

 Traballo (7%)  Segunda 
avaliación 

 

 Subtotal 7%  

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  / Bloque 6. Proxecto de investigación 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario científico e exprésase con corrección, 
tanto oralmente como por escrito.  

0.1 % 
 CCL 

 CMCCT 

 Utiliza o vocabulario científico adecuado ó seu nivel 
nas súas exposicións e traballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballos de 
investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballos (1 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda 
avaliación 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes. 

0.1 % 

 CD 

 CAA 

 Busca, selecciona e organiza información a 
partir de textos, imaxes e gráficos para 
completar as súas actividades e responder 
preguntas de forma adecuada. 

 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de 
xeito preciso utilizando diversos soportes. 0.1 % 

 CD 

 CCL 

 Transmite a información de xeito preciso. 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico 
para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

0.1 % 
 CAA 

 CCL 

 Comprende e interpreta a información científica e 
extrae conclusións coas que argumentar os seus 
traballos. 

 BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do 
método científico. 0.1 % 

 CAA 

 CMCCT 

 Utiliza o método científico nos seus traballos 
de investigación. 

 BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 0.1 % 

 CAA 

 CCL 

 Sabe argumentar as hipóteses propostas. 
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 BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a presentación das 
súas investigacións. 

0.1 % 
 CMCCT 

  CD 

 Utiliza as TIC para recabar información  e 
elaborar os traballos de investigación 

 

 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

 0.1 % 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
grupo. 

 BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de 
investigación sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e defensa 
na aula. 

0.1 % 

 CSIEE 

 CD 

 Realiza pequenos traballos de investigación. 

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

0.1 % 

 

 

 CCL 

 CCEC 

Expresase con precisión e corrección tanto oralmente 
como por escrito nos traballos de investigación. 

 Subtotal 1 %  

 Total 100 %  
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Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

 BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do 
aparello reprodutor masculino e feminino, e 
especifica a súa función. 

17 % 

 

 CMCCT  Coñece os órganos tanto do aparello reprodutor 
masculino como feminino e as súas funcións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proba escrita 

 

 Realización de 
exercicios /fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proba (40 %) 

 

 Exercicio /fichas 
(2.5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terceira 
avaliación 

 BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo 
menstrual e indica que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación. 

10 % 
 CMCCT  Describe as etapas do ciclo menstrual. 

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

5 % 
 CMCCT  Coñece como e cando se produce a fecundación e as 

fases do embarazo e do parto. 

 BXB3.27.1. Discrimina os métodos de 
anticoncepción humana. 

4 % 
 CMCCT  Coñece os principais métodos de anticoncepción 

humana. 

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de 
transmisión sexual e argumenta sobre a súa 
prevención. 

3.5 % 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 Comprende a importancia das doenzas de 
transmisión sexual e coñece as principais. 

 BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución 
asistida máis frecuentes. 

2% 
 CMCCT  Saber identificar as técnicas de reprodución asistida 

actuais. 

 BXB3.29.1. Actúa, decide e defende 
responsablemente a súa sexualidade e a das 
persoas do seu contorno. 

 

1% 

 CSC 

 CCEC 

 Respecta a súa sexualidade e as dos demais. 

 Subtotal 42.5 %  
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 BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións 
máis comúns, e relaciónaas coas súas causas. 

9% 
 CMCCT  Coñece as principais enfermidades e as súas causas.  

 

 Proba escrita 

 

 Realización de 
exercicios /fichas 

 

 

 Proba (40 %) 

 

 Exercicios /fichas 
(2.5%) 

 

 

 Terceira 
avaliación  BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de 

transmisión das doenzas infecciosas. 
9% 

 CMCCT  Coñece os mecanismos de transmisión das 
enfermidades infecciosas. 

 BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida 
saudable e identifícaos como medio de promoción da 
súa saúde e da das demais persoas. 

4.5% 
 CSC  Coñece os  hábitos saudables e a súa 

importancia para a saúde das persoas.  

 BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a 
propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 6% 

 CSIEE 

 CSC 

 Coñece métodos para evitar o contaxio ou 
propagación das infeccións 

 

 BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas 
que afectan as rexións dun mundo globalizado, e 
deseña propostas de actuación. 

1% 
 CSC 

 CSIEE 

 Coñece as doenzas que afectan as rexións dun 
mundo globalizado. 

 BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de 
inmunidade, e valora o papel das vacinas como 
método de prevención das doenzas. 

8% 
 CMCCT 

 CSC 

 Sabe o que a inmunidade e a importancia das 
vacinas para previr determinadas doenzas 

 BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de 
células, sangue e órganos para a sociedade e para o 
ser humano. 

2% 
 CSC  Comprende a importancia da doazón na nosa 

sociedade 

 BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a 
saúde relacionadas co consumo de substancias 
tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, 
etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón 
medidas de prevención e control. 

2% 

 CSC 

 CSIEE 

 

 Coñece os riscos de determinados hábitos 
relacionados co consumo de drogas e as 
medidas para previr eses riscos. 

 BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir 
condutas de risco coas drogas, para o individuo e a 
sociedade. 

1% 
 CSC  Comprende  as consecuencias persoais e sociais 

do consumo de drogas 

 Subtotal 42.5%  
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Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 

 BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das 
características das rochas que condicionan os tipos 
de relevo e inflúen neles. 

0.75 % 
 CMCCT  Comprende a influencia do clima nas rochas e 

no relevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballo de 
investigación 

“A modelaxe do 
relevo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traballo (9 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terceira 
avaliación 

 BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos 
externos, e xustifica o papel da gravidade na súa 
dinámica. 

0.75 % 

 CMCCT  Comprende que a enerxía do sol é o motor dos 
procesos externos. 

 BXB4.2.2. Diferenza os procesos de meteorización, 
erosión, transporte e sedimentación, e os seus 
efectos no relevo. 

0.75 % 

 CMCCT  Diferenza a meteorización, erosión e o 
transporte. 

 BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte 
e sedimentación producida polas augas superficiais, 
e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

0.75 % 

 CMCCT  Recoñece os efectos que as augas superficiais 
causan no relevo. 

 BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas 
subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 

0.75 % 
 CMCCT 

 CSC 

 Comprende a importancia das augas 
subterráneas e o perigo da sobreexplotación 

 BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do 
mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no 
litoral, e identifica algunhas formas resultantes 
características. 

0.75 % 

 CMCCT  Recoñece os efectos e as formas que causa a 
auga do mar no litoral. 

 BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes 
en que esta actividade xeolóxica pode ser relevante. 

0.75 % 
 CMCCT  Recoñece os efectos que o vento provoca en 

determinados ambientes 

 BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os 
seus efectos sobre o relevo. 

0.75 % 
 CMCCT  Recoñece os efectos da dinámica glaciar no relevo. 

 BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu 
contorno máis próximo e identifica algúns dos 
factores que condicionaron a súa modelaxe. 

0.75 % 

 CCEC 

 CAA 

 Investiga como se formou a paisaxe que nos 
rodea 

 BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

0.75 % 

 CMCCT  Recoñece aos seres vivos como axentes de 
erosión e meteorización e como poden 
transformar o relevo e a paisaxe. 
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 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das 
actividades humanas na transformación da superficie 
terrestre. 

0.75% 

 

 CSC 

 CCEC 

 Valora e describe a importancia das actividades 
humanas na transformación da superficie terrestre. 

 

 BXB4.10.1. Diferenza un proceso xeolóxico externo 
dun interno e identifica os seus efectos no relevo. 

0.75% 
 CMCCT  Diferenza entre proceso xeolóxico externo de 

interno. 

 Subtotal 9 %  

 

 BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os 
sismos e os efectos que xeran. 

1.25% 
 CMCCT  Describe  como se orixinan os sismos e os efectos 

que xeran. 
 

 

 

 

 

 Traballo de 
investigación 

“ Os sismos” 

 

 

 

 

 

 Traballo (5%) 

 

 

 

 

 

 Terceira 
avaliación 

 BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica 
co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de 
perigo. 

1.25% 
 CMCCT  Relaciona as erupcións e os diferentes tipos de lava. 

 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os 
terremotos son máis frecuentes e de maior 
magnitude. 

1.25% 
 CAA 

 CMCCT 

 Comprende por que nalgunhas zonas os 
terremotos son máis frecuentes 

 BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de 
ser o caso, volcánico existente na zona en que 
habita, e coñece as medidas de prevención que debe 
adoptar. 

1.25% 

 CAA 

 CSC 

 Recoñece o risco sísmico e/ou volcánico da 
zona onde habita 

 Subtotal 5%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 3º ESO PMAR   

 
 

I.E.S Castro Alobre (Curso 2018/2019)    /    Vilagarcía de Arousa      páxina 42 de 75 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 
instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  / Bloque 6. Proxecto de investigación 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario científico e exprésase con corrección, 
tanto oralmente como por escrito.  

0.1% 
 CCL 

 CMCCT 

 Utiliza o vocabulario científico adecuado ó seu nivel 
nas súas exposicións e traballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballos  de 
investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballos (1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terceira 
avaliación 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes. 

0.1% 

 CD 

 CAA 

 Busca, selecciona e organiza información a 
partir de textos, imaxes e gráficos para 
completar as súas actividades e responder 
preguntas de forma adecuada. 

 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de 
xeito preciso utilizando diversos soportes. 

0.1% 
 CD 

 CCL 

 Transmite a información de xeito preciso. 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico 
para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

0.1% 

 CAA 

 CCL 

 Comprende e interpreta a información científica e 
extrae conclusións coas que argumentar os seus 
traballos. 

 BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do 
método científico. 

0.1% 
 CAA 

 CMCCT 

 Utiliza o método científico nos seus traballos 
de investigación. 

 BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

0.1% 
 CAA 

 CCL 

 Sabe argumentar as hipóteses propostas. 

 BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a presentación das 
súas investigacións. 

0.1% 

 CMCCT 

  CD 

 Utiliza as TIC para recabar información  e 
elaborar os traballos de investigación 

 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

0.1% 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
grupo. 

 BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de 
investigación sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e defensa 
na aula. 

0.1% 

 CSIEE 

 CD 

 Realiza pequenos traballos de investigación. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 
instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

0.1% 
 CCL 

 CCEC 

 Expresase con precisión e corrección tanto oralmente 
como por escrito nos traballos de investigación. 

 Subtotal 1 %  

 

Bloque 5. O solo como ecosistema. 

 BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da 
interacción entre os compoñentes bióticos e 
abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 

0 % 
 CMCCT  Comprende que o solo é o resultado da interacción 

entre os compoñentes bióticos e abióticos. 
 

 

 Observación directa 

 

 

Observación 0 % 

 

 

 Terceira 
avaliación 

 BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a 
necesidade de protexelo. 0% 

 CMCCT 

 CSC 

 Valora a importancia do solo e comprende a súa 
fraxilidade. 

 Subtotal 0%  

 Total 100 %  
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas.  
 
A continuación   móstranse na táboa 1 uns estándares comúns que se van a traballar ao longo de todas as avaliacións. En cada unhas das 
avaliacións teremos asignado: 
 
 Un 5%  para o total dos estándares comúns avaliados mediante o instrumento “Resolución  de exercicios/problemas”. 

 Un 2 %  para o total dos estándares comúns avaliados mediante o instrumento “Realización dun traballo de investigación en grupo”. 

 
 

Táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do 

estándar na 

avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

0.25%  CCL 

 CMCCT 

 

Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso 

seguido na resolución dun problema sinxelo 

Resolución de  

exercicios e  de 

problemas 

5% en cada  

avaliación 

Todas as 

avaliacións 

 

 MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 

dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 

contexto do problema). 

0.25%  CMCCT 

 

 Analiza e comprende o enunciado de problemas 

sinxelos 

 MACB1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de solucións 

do problema. 

0.25%  CMCCT 

 

 Valora a información dun enunciado e relaciónaa 

co número de solucións en problemas sinxelos 

 MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos problemas 

que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e 

eficacia. 

0.25%  CMCCT 

 

 Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre 

os resultados de problemas sinxelos 

 MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

0.25%  CMCCT 

 CAA 

Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de problemas sinxelos, 

 MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e 

leis matemáticas en situacións de cambio, en 

0.25%  CMCCT 

 

Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas 

sinxelas 
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Táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do 

estándar na 

avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

 MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 

atopadas para realizar simulacións e predicións 

sobre os resultados esperables, e valora a súa 

eficacia e a súa idoneidade. 

0.25%  CMCCT 

 

Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar 

predicións sobre os resultados esperados 
Resolución de  

exercicios e  de 

problemas 

5% en cada  

avaliación 

Todas as 

avaliacións 

 

 MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de 

resolvelos, revisando o proceso de resolución, e 

os pasos e as ideas importantes, analizando a 

coherencia da solución ou procurando outras 

formas de resolución. 

0.25%  CMCCT 

 

Revisa o proceso de resolución,analizando a 

coherencia da solución. 

 MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a 

partir de un resolto, variando os datos, propondo 

novas preguntas, resolvendo outros problemas 

parecidos, formulando casos particulares ou 

máis xerais de interese, e establecendo 

conexións entre o problema e a realidade. 

0.25%  CMCCT 

 CAA 

 

Formúlase novos problemas a partir dun resolto, 

resolvendo outros problemas parecidos 

 MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido 

ademais das conclusións obtidas, utilizando as 

linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e 

estatístico-probabilística. 

0.25%  CCL 

 CMCCT 

Expón e defende o proceso seguido, ademais das 

conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes 

matemáticas 

 MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas 

da realidade susceptibles de conter problemas de 

interese. 

0.25%  CMCCT 

 CSC 

Identifica situacións da realidade susceptibles de 

conter problemas de interese 

 MACB1.6.2. Establece conexións entre un 

problema do mundo real e o mundo matemático, 

identificando o problema ou os problemas 

matemáticos que subxacen nel, e os 

coñecementos matemáticos necesarios. 

0.25%  CMCCT 

 CSIEE 

Establece conexións entre problemas sinxelos do 

mundo real e o mundo matemático. 

 MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que permitan a resolución 

dun problema ou duns problemas dentro do 

0.25%  CMCCT 

 

Usa modelos matemáticos sinxelos que permitan a 

resolución dun problema  
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Táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do 

estándar na 

avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

campo das matemáticas. 

 MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática 

do problema no contexto da realidade. 

0.25%  CMCCT Interpreta a solución matemática de problemas 

sinxelos en contextos reais 
Resolución de  

exercicios e  de 

problemas 

5% en cada  

avaliación 

Todas as 

avaliacións 

 
 MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, 

en contexto real, para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

0.25%  CMCCT 

 

Realiza simulacións en contexto real para valorar 

modelos matemáticos sinxelos  

 MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre el e os seus resultados, 

valorando outras opinións. 

0.25%  CMCCT 

 CAA 

 CSC 

Reflexiona e obtén conclusións sobre os resultados 

 MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas 

para o traballo en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada). 

0.25%  CMCCT 

 CSIEE 

 CSC 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada). 

 MACB1.8.3. Distingue entre problemas e 

exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 

caso. 

0.25%  CMCCT Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a 

actitude axeitada para cada caso. 

 MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 

formular e formularse preguntas, e procurar 

respostas adecuadas, tanto no estudo dos 

conceptos como na resolución de problemas. 

0.25%  CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación,  

tanto no estudo dos conceptos como na resolución 

de problemas. 

 MACB1.11.1. Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos manualmente. 

 

0.25%  CMCCT 

 CD 

 

Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización 

de cálculos cando a dificultade destes non 

aconselle facelos manualmente. 

 Subtotal 5 %  
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Táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do 

estándar na 

avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

 

 MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 

problemas coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 

situación. 

0.25 %  CMCCT Formula a resolución de retos e  problemas sinxelos 
adecuados ó nivel educativo. 

Realización de 

traballos de 

investigación en 

grupo 

2% en cada  

avaliación 

Todas as 

avaliacións 

 

 MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo.  

0.25 %  CSIEE 

 CSC 

 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 

traballo en equipo 

 MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de 

resolución de problemas, de investigación e de 

matematización ou de modelización, e valora as 

consecuencias destas e a súa conveniencia pola 

súa sinxeleza e utilidade. 

0.25 %  CMCCT 

 CSIEE 

Toma decisións nos procesos de resolución de 

problemas, valorando a súa conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade 

 MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas 

resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando 

a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 

aprende para situacións futuras similares. 

0.25 %  CMCCT 

 CAA 

Valora a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 

apréndeo para situacións futuras similares 

 MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais 

propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, 

son, etc.), como resultado do proceso de procura, 

análise e selección de información salientable, 

coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa discusión ou difusión. 

0.25 %  CCL 

 CD 

Elabora documentos dixitais sinxelos propios 

 MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 

apoiar a exposición oral dos contidos traballados 

na aula. 

0.25 %  CCL Utiliza os recursos creados para apoiar a 

exposición oral dos contidos traballados na aula. 

 MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, recollendo a 

0.25 %  CD 

 CAA 

Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para 

mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
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Táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 

Estándares de aprendizaxe  % de peso do 

estándar na 

avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

información das actividades, analizando puntos 

fortes e débiles do seu proceso educativo e 

establecendo pautas de mellora. 

 MAPB1.12.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

0.25 %  CD 

 CSC 

 CSIEE 

Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 

ideas e tarefas 

   

 Subtotal 2 %  

 

 

 
 
 
 
 

A continuación, na páxina seguinte,  aparece a relación de todos os estándares que van a ser a traballados ó longo de cada unhas das avaliacións, menos os 

estándares comúns que aparecen recollidos mediante a observación “ ver táboa1”. 
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Táboa 2. Distribución de estándares por avaliacións. 

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

 Ver táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 0.25 % cada 

estándar 
 Ver táboa 1 Ver táboa 1 Resolución de  

exercicios e  de 

problemas 

5%  Primeira avaliación 

 

 

 Ver táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 0.25 % cada 

estándar 
 Ver táboa 1 Ver táboa 1 Realización dun 

traballo en grupo 

2%  Primeira avaliación 

 

 

 Subtotal  7%  

 

 MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas 

adecuadas para realizar aproximacións por 

defecto e por exceso dun número en problemas 

contextualizados, e xustifica os seus 

procedementos. 

4 %  CMCCT Emprega técnicas adecuadas para realizar 

aproximacións por defecto e por exceso 

Realización dun 

traballo en grupo 

Traballo en grupo 

8 % 

 

Primeira avaliación 

 

 MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de 

truncamento e redondeo en problemas 

contextualizados, recoñecendo os erros de 

aproximación en cada caso para determinar o 

procedemento máis axeitado. 

4%  CMCCT Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e 

redondeo en problemas 

 Subtotal 8 %  
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

 MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das 

potencias para simplificar fraccións cuxos 

numeradores e denominadores son produtos de 

potencias. 

7.72 %  CMCCT  Aplica as propiedades das potencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resolución de 

exercicios e 

problemas 

 

 

 

 

 
 Probas escritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercicios e 

problemas (5%) 

 

 

 

 

 

 

 Probas (80 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira avaliación 

 MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal 

equivalente a unha fracción, entre decimais 

finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, 

nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou 

forman período. 

7.72 %  CMCCT  Distingue entre decimais finitos e decimais 

infinitos periódicos, 

 MAPB2.1.3. Expresa certos números moi 

grandes e moi pequenos en notación científica, 

opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos 

en problemas contextualizados. 

7.72 %  CMCCT  Expresa números en notación científica 

 MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, 

utilizando a unidade de medida adecuada, en 

forma de número decimal, redondeándoo se é 

necesario coa marxe de erro ou precisión 

requiridas, de acordo coa natureza dos datos. 

7.72 %  CMCCT  Expresa o resultado dun problema, en forma de 

número decimal, redondeándoo 

 MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións 

numéricas de números enteiros, decimais e 

fraccionarios mediante as operacións elementais 

e as potencias de números naturais e expoñente 

enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 

7.72 %  CMCCT  Calcula o valor de expresións numéricas sinxelas 

de números enteiros, decimais e fraccionarios 

mediante as operacións elementais e as potencias 

de números naturais e expoñente enteiro, 

aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións 

 MAPB2.1.8. Emprega números racionais e 

decimais para resolver problemas da vida cotiá, e 

7.72 %  CMCCT  Emprega números racionais e decimais para 

resolver problemas 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

analiza a coherencia da solución. 

 MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión 

numérica recorrente usando a lei de formación a 

partir de termos anteriores. 

7.72 %  CMCCT  Calcula termos dunha sucesión numérica usando 

a lei de formación 

   

 MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou 

fórmula para o termo xeral dunha sucesión 

sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

7.72 %  CMCCT  Obtén unha lei de formación dunha sucesión 

sinxela 

 MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza 

recorrente das sucesións na natureza e resolve 

problemas asociados a estas. 

7.72 %  CMCCT  Resolve problemas reais sinxelos asociados a 

sucesións 

 MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica 

polinomios, expresa o resultado en forma de 

polinomio ordenado e aplícao a exemplos da 

vida cotiá. 

7.72 %  CMCCT  Suma, resta e multiplica polinomios, 

 MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades 

notables correspondentes ao cadrado dun 

binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas 

nun contexto adecuado. 

7.72 %  CMCCT  Coñece o cadrado dun binomio e unha suma por 

diferenza 

 Subtotal 85 %  

 Total 100 %  

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 3º ESO PMAR   

 
 

I.E.S Castro Alobre (Curso 2018/2019)    /    Vilagarcía de Arousa      páxina 52 de 75 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

 

 

 Ver táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 0.25 % cada 

stándar 
 Ver táboa 1 Ver táboa 1 Resolución de  

exercicios e  de 

problemas 

5%  Segunda avaliación 

 

 

 Ver táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 0.25 % cada 

stándar 
 Ver táboa 1 Ver táboa 1 Realización dun 

traballo en grupo 

2%  Segunda avaliación 

 

 

 Subtotal 7%  

 

 MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de 

poliedros regulares e corpos de revolución en 

problemas contextualizados, aplicando fórmulas 

e técnicas adecuadas. 

8 %  CMCCT  Resolve problemas sinxelos con calculo áreas e 

volumes de poliedros cilindros, conos e esferas 

Realización dun 

traballo en grupo 

Traballo en grupo 

8 % 

 

Segunda avaliación 

 

 Subtotal 8%  

 

 Bloque 2. Números e álxebra 

 MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao 

completas e incompletas mediante 

procedementos alxébricos e gráficos.  

12 %  CMCCT  Resolve ecuacións de segundo grao mediante 

procedementos alxébricos e gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda avaliación 

 MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións 

lineais con dúas incógnitas mediante 

procedementos alxébricos ou gráficos. 

12 %  CMCCT  Resolve sistemas sinxelos de dúas ecuacións 

lineais con dúas incógnitas mediante 

procedementos alxébricos e gráficos 

 MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha 

situación da vida cotiá mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de 

18 %  CMCCT  Formula alxebricamente unha situación da vida 

cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo 

grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta criticamente o resultado obtido. 

dúas incógnitas e resólveas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resolución de 

exercicios e 

problemas 

 

 

 
 Probas escritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercicios e 

problemas (5%) 

 

 

 

 

 Probas (80 %) 

Bloque 3. Xeometría  

 

 

 

 

 

 

 

Segunda avaliación 

 MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos 

da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun 

ángulo. 

1 %  CMCCT  Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz 

dun segmento e da bisectriz dun ángulo 

 MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz 

e a bisectriz para resolver problemas 

xeométricos sinxelos. 

1 %  CMCCT  Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz 

para resolver problemas xeométricos sinxelos 

 MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos 

definidos por rectas que se cortan ou por 

paralelas cortadas por unha secante, e resolve 

problemas xeométricos sinxelos nos que 

interveñen ángulos. 

1 %  CMCCT  resolve problemas xeométricos sinxelos nos que 

interveñen ángulos 

 MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a 

lonxitude de circunferencias e a área de 

polígonos e de figuras circulares en problemas 

contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 

adecuadas. 

12%  CMCCT  Calcula o perímetro e a área de polígonos e de 

figuras circulares 

 MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de 

poliedros regulares e corpos de revolución en 

problemas contextualizados, aplicando fórmulas 

e técnicas adecuadas. 

15 %  CMCCT  Resolve problemas sinxelos con calculo áreas e 

volumes de poliedros cilindros, conos e esferas 

 MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes 

proporcionais a outros dados e establece 

relacións de proporcionalidade entre os 

elementos homólogos de dous polígonos 

semellantes. 

3 .5%  CMCCT  Divide un segmento en partes proporcionais a 

outros dados 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

 MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, 

en situacións de semellanza, utiliza o teorema de 

Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes. 

6 %  CMCCT  Utiliza o teorema de Tales para o cálculo 

indirecto de lonxitudes 

 MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de 

medidas de lonxitudes en situacións de 

semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.). 

1%  CMCCT  Calcula medidas reais de lonxitudes a partir de 

mapas 

   

 MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis 

característicos dos movementos no plano 

presentes na natureza, en deseños cotiáns ou 

obras de arte. 

0.5 %  CMCCT 

 CCEC 

 Identifica movementos no plano presentes , en 

deseños cotiáns  

 MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a 

composición de movementos, empregando 

ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario. 

0.5 %  CMCCT 

 CCEC 

 Xera creacións sinxelas propias mediante a 

composición de movementos, 

 MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o 

Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, 

e é capaz de situar un punto sobre o globo 

terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa 

lonxitude. 

1%  CMCCT  Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os 

polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de 

situar un punto sobre o globo terráqueo 

coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude 

 MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

0.5 %  CMCCT  Recrea obxectos xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas. 

 Subtotal 85 %  

 Total 100 %  
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

 

 

 

 

 Ver táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 0.25 % cada 

estándar 
 Ver táboa 1 Ver táboa 1 Resolución de  

exercicios e  de 

problemas 

5%  Terceira avaliación 

 

 

 Ver táboa 1. Estándares de aprendizaxe comúns 0.25 % cada 

estándar 
 Ver táboa 1 Ver táboa 1 Realización dun 

traballo en grupo 

2%  Terceira avaliación 

 

 

 Subtotal 7 %  

 

 MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a 

elaboración dun estudo estatístico, de xeito 

individual ou en grupo. 

3.5 %  CMCCT  Planifica o proceso para a elaboración dun 

estudo estatístico sinxelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización dun 

traballo en grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traballo 8 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira avaliación 

 

 

 MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de 

posición dunha variable estatística para 

proporcionar un resumo dos datos.  

3.5%  CMCCT  Calcula as medidas de posición dunha variable 

estatística 

 MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de 

dispersión dunha variable estatística (con 

calculadora e con folla de cálculo) para comparar 

a representatividade da media e describir os 

datos. 

3.5%  CMCCT  Calcula os parámetros de dispersión dunha 

variable estatística  

 MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado 

para describir, analizar e interpretar información 

estatística nos medios de comunicación e noutros 

ámbitos da vida cotiá. 

3.5%  CCL 

 CMCCT 

 Interpreta información estatística nos ámbitos da 

vida cotiá. 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

 MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas 

tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos 

estatísticos adecuados a distintas situacións 

relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

1 %  CMCCT  Constrúe gráficos estatísticos sinxelos de 

situacións cotiás 

 MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e gráficas estatísticas, 

extraer información e elaborar conclusións. 

1 %  CMCCT Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e 

gráficas estatísticas sinxelas, 
   

 

 MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios 

tecnolóxicos para organizar os datos, xerar 

gráficos estatísticos e calcular parámetros de 

tendencia central e dispersión. 

0.5 %  CMCCT Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos 

para calcular parámetros 

 MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para 

comunicar información resumida e relevante 

sobre unha variable estatística que analizase. 

0.5 %  CMCCT Emprega medios tecnolóxicos para comunicar 

información relevante sobre unha variable 

estatística  

 MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 

facer representacións gráficas de funcións con 

expresións alxébricas complexas e extraer 

información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

0.5 %  CMCCT Utiliza medios tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de funcións sinxelas 

 MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas 

para explicar o proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a utilización de medios 

tecnolóxicos. 

0.5 %  CMCCT Explica o proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a utilización de medios 

tecnolóxicos 

 Subtotal 18 %  

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 3º ESO PMAR   

 
 

I.E.S Castro Alobre (Curso 2018/2019)    /    Vilagarcía de Arousa      páxina 57 de 75 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

 

 

 

 

Bloque 4. Funcións 

 MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha 

función dada graficamente, e asocia enunciados 

de problemas contextualizados a gráficas. 

6.5 %  CMCCT  Asocia enunciados de problemas sinxelos 

contextualizados a gráficas 

 

 

 

 

 

 Resolución de 

exercicios e 

problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Probas escritas 

 

 

 

 

 

 Exercicios e 

problemas 

(5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Probas (80 %) 

 

 

 

 

 

Terceira  avaliación 

 MAPB4.1.2. Identifica as características máis 

salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro 

do seu contexto. 

6.5 %  CMCCT  Identifica as características máis salientables 

dunha gráfica,  

 MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun 

enunciado contextualizado, e describe o 

fenómeno exposto. 

6.5 %  CMCCT  Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 

 MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións 

analíticas sinxelas a funcións dadas 

graficamente. 

6.5 %  CMCCT  Asocia razoadamente expresións analíticas 

sinxelas a funcións dadas graficamente 

 MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión 

da ecuación da recta a partir dunha dada 

(ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por 

dous puntos), identifica puntos de corte e 

pendente, e represéntaas graficamente. 

6.5 %  CMCCT  Determina ecuación punto-pendente, xeral, 

explícita e por dous puntos e represéntaa 

graficamente 

 MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da 

función lineal asociada a un enunciado e 

represéntaa. 

6.5 %  CMCCT  Obtén expresión analítica da función lineal 

asociada a un enunciado e represéntaa 

 MAPB4.3.1. Representa graficamente unha 

función polinómica de grao 2 e describe as súas 

6.5 %  CMCCT  Representa graficamente unha función 

polinómica de grao 2 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º da ESO 

Estándares de aprendizaxe % de peso do 
estándar na 
avaliación 

Competencias 

clave 

Grao mínimo de consecución Procedemento e 

instrumento de 

avaliación 

Peso instrumento Temporalización 

características. 

 MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da 

vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante 

funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 

utilizando medios tecnolóxicos cando sexa 

necesario. 

3.5 %  CMCCT  Identifica e describe situacións da vida cotiá que 

poidan ser modelizadas mediante funcións 

cuadráticas 

Bloque 5. Estatística e probabilidade    

 MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e 

xustifica as diferenzas en problemas 

contextualizados.  

6.5 %  CMCCT  Distingue poboación e mostra 

 MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha 

mostra a través do procedemento de selección, 

en casos sinxelos. 

6.5 %  CMCCT  Valora a representatividade dunha mostra en 

casos sinxelos. 

 MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, 

cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e 

pon exemplos. 

6.5 %  CMCCT  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 

discreta e cuantitativa continua 

 MAPB5.1.4. C relaciona os tipos de frecuencias 

e obtén información da táboa elaborada. 

6.5 %  CMCCT  Elabora táboas de frecuencias 

 Subtotal 75 %   

 Total 100 %   
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5. METODOLÓXÍA 
 

Utilizarase  unha metodoloxía  acorde ás características do alumnado que compón o grupo, intentando darlle  un enfoque metodolóxico funcional, en que os 

contidos curriculares se traten desde un punto de vista global, práctico e motivador e priorizando as aprendizaxes que resulten necesarias para outras 

posteriores e que contribúan ao desenvolvemento das competencias clave e dos obxectivos xerais da etapa. 

Neste sentido intentarase  na medida do posible conectar contidos das diferentes  materias que compoñen o ámbito. 

 

O reducido número de alumnos/as no grupo fai posible unha atención personalizada que permite: 

 

 A adecuación dos ritmos de aprendizaxe ás capacidades do alumno. 

 A revisión do traballo diario do alumno. 

 Fomentar o rendemento máximo. 

 Aumento da motivación do alumno ante a aprendizaxe para obter unha maior autonomía. 

 A reflexión do alumno sobre a súa propia aprendizaxe, facéndoo partícipe do seu desenvolvemento, detectando os seus logros e dificultades. 

 Respectar os distintos ritmos e niveis de aprendizaxe. 

 Relacionar  contidos novos cos coñecementos previos dos alumnos. 

 Repaso dos contidos anteriores antes de presentar os novos. 

 A relación dos contidos con situacións da vida cotiá. 
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. 

 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

En xeral, os materiais e recursos didácticos empregados serán os seguintes: 

 

 Materiais audiovisuais (vídeos e DVDs). 

 Encerado 

 Encerado Dixital Interactivo. 

 Biblioteca científica da aula. 

 Recursos informáticos dispoñibles na rede. 

 Materiais impresos e diversa documentación que se irá entregando ao longo do curso (fichas, boletíns de exercicios, etc). 

 Libros de texto 
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7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

 

A nota é única para o ámbito, polo que se calculará a nota media das tres materias que compoñen o mesmo :Física e Química, matemáticas e Bioloxía e 

Xeoloxía.Consideraranse superados os estándares do trimestre sempre que se acade un 5 na nota da avaliación dese trimestre.  

 

A nota para cada materia calcularase seguindo os criterios de avaliación establecidos no apartado 4 desta programación e que se resumen nas seguintes 

táboas: 

 

Física e Química 

Primeira Avaliación Segunda Avaliación Terceira avaliación 

Probas escritas (2) 80 % Probas escritas (2) 80 % Probas escritas  70 % 

Traballo de investigación (1) 
9 % 

Traballo de investigación (1) 
9 % 

Traballo de investigación (1) 
10 % 

Realización de exercicios 
10 % 

Realización de exercicios 
10 % 

Realización de exercicios 
19 % 

Prácticas 
1% 

Prácticas 
1% 

Prácticas 
1% 
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Bioloxía e Xeoloxía 

Primeira Avaliación Segunda Avaliación Terceira avaliación 

Probas escritas (2) 80 % Probas escritas (2) 80 % Probas escritas (2) 80 % 

Traballo de investigación (2) 
14 % 

Traballo de investigación (2) 
15 % 

Traballo de investigación (2) 
15 % 

Realización de exercicios / fichas 
5 % 

Realización de exercicios /fichas 
5 % 

Realización de exercicios /fichas 
5 % 

Prácticas 
1% 

 
 

 
 

 

 

Matemáticas 

Primeira Avaliación Segunda Avaliación Terceira avaliación 

Probas escritas (2) 80 % Probas escritas (2) 80 % Probas escritas (2) 80 % 

Traballo de investigación (1) 
10 % 

Traballo de investigación (1) 
10 % 

Traballo de investigación (1) 
8 % 

Realización exercicios/problemas 
10 % 

Realización exercicios/problemas 
10 % 

Realización exercicios/problemas 
12% 

 

 

 

Cando un alumno non alcance os estándares establecidos para unha avaliación terá a oportunidade de recuperalos empregando os mesmos 

procedementos/instrumentos  establecidos na programación. 
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Obviamente, se unha tarefa, traballo de investigación, etc, presentada polo alumno/a ou grupo, non é un traballo propio (é unha copia doutro), a cualificación 

desa tarefa é un cero.  

Nota global de Xuño: A nota global de Xuño será a nota media das tres avaliacións. A nota final para superar o ámbito será dun 5.  

A proba extraordinaria de setembro: Será única para todos os alumnos/as e estará constituída por un exame teórico-práctico cuxas cuestións estarán 

directamente relacionados cos graos mínimos para superar os estándares das materias do ámbito. Superará a proba aqueles alumnos que obteñan un 5. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

Establécense os seguintes ítems para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente, valorándose ao remate de cada avaliación e na final: 

 

 

ACTIVIDADE 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

Planificación 

 Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe. 

 Realiza a temporalización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha sesión de traballo. 

 Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos particulares de cada grupo. 

 Planifica as clases de maneira aberta e flexible. 

 Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na aula. 

 Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula 

 Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de aprendizaxe 

 

 

Motivación do alumnado 

 Dá a coñecer a planificación do traballo na aula proporcionando unha visión de conxunto ao comezo de cada bloque de 

contidos e de cada sesión de traballo. 

 Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula. 

 Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Desenvolve actividades de diversos tipos e características . 

 Fomenta un bo ambiente na aula. 
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 Promove a participación activa do alumnado. 

 Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos. 

 Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado. 

Traballo na aula 

 Realiza ou fomenta un resumo ao comezo de cada sesión para centrar o traballados en sesións anteriores. 

 Utiliza exemplos na introdución de novos contidos. 

 Resolve as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sesións de traballo. 

 Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo. 

 Selecciona prácticas, exercicios e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de aprendizaxe e a 

adquisición das competencias clave. 

Avaliación do proceso de 

ensino/aprendizaxe 

 Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias. 

 Analiza os procesos e os resultados das prácticas, exercicios probas de avaliación e actividades en xeral. 

 Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os aspectos nos que o alumnado 

pode e debe introducir melloras. 

 Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula. 

 Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se desenvolven durante as sesións 

de traballo. 

 Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación. 
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9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 

 

 

Os alumnos/as que teñan pendente as materias de matemáticas 2º ESO e de Física e Química de 2º ESO tendrán os mesmos criterios para recuperar 

estas materias que os establecidos nas programacións dos departamentos citados. 

A profesora do ámbito prestará a súa axuda para resolver calquera dúbida nas tarefas que teñan que entregar e fará un seguimento das tarefas a presentar. 

A nota de ditas materias será consensuada entre a profesora de ámbito e o profesorado do departamento implicado. 
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10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 

Avaliación inicial 

O deseño da avaliación inicial está dirixido a detectar o alumnado que precisa da aplicación de medidas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. As 

actividades iniciais ou diagnósticas imprescindibles para determinar os coñecementos previos do alumno/a, son esenciais para establecer a ponte didáctica 

entre o que coñecen os alumnos/as e o que queremos que saiban, dominen e sexan capaces de aplicar, para alcanzar unha aprendizaxe significativa e 

funcional. Realízase ao comezo do proceso para obter información sobre a situación de cada alumno e alumna, e para detectar a presenza de erros 

conceptuais que actúen como obstáculos para a aprendizaxe posterior.  

 

Unha vez detectadas as necesidades educativas específicas, estableceranse as medidas apropiadas:  

 Atención individual intensiva na realización de prácticas 

 Subministración de material de apoio na aula  

 Ampliación de tempo na realización de probas de avaliación 

 Apoios en pequeno grupo 

 Titorías durante os recreos 

 Realización de tarefas en grupo 

 Apoio da profesora de educación especial. 

 

 

Medidas de atención á diversidade 

 

Os  PMAR constitúen unha medida específica para atender á diversidade dos alumnos e alumnas que están nas aulas. Os alumnos e alumnas que cursan 

estes programas posúen unhas características moi variadas, polo que a atención á diversidade nestes pequenos grupos é imprescindible para que se consiga 
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o desenvolvemento dás capacidades básicas e polo tanto, a adquisición dos obxectivos da etapa. 

O ensino debe ser personalizado, partindo do nivel en que se atopa cada alumno e alumna, tanto dende o punto de vista conceptual, como procedimental e 

actitudinal. Esta é a razón pola que hai que analizar aspectos como: 

 

 Historial académico dos alumnos/ás. 

 Ámbito social, cultural e familiar. 

 Intereses e motivacións. 

 Estilos de aprendizaxes 

 Nivel de desenvolvemento de habilidades sociais dentro do grupo. 

 

A metodoloxía empregada intentará  atender á diversidade dos alumnos/ás en todo o proceso de aprendizaxe . 
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11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 

Os seguintes elementos transversais, establecidos no artigo 4 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño, desenvolveranse e traballaranse nas UDIs ao longo do curso: 

 Comprensión lectora: o alumnado  enfrontarase a diferentes tipos de textos científicos que deberá comprender para a finalización correcta dunha 

actividade ou tarefa. 

 

 Expresión oral: a participación nas actividades da aula, o traballo por grupos e as prácticas no laboratorio, son, entre outros, momentos a través dos 

cales os alumnos deberán ir consolidando as súas destrezas comunicativas. 

 

 Expresión escrita: a elaboración de pequenos traballos de investigación fomentará o uso da expresión escrita. 

 

 Comunicación audiovisual e TIC: o uso das tecnoloxías da información e a comunicación está presente en varias unidades, ven sexa utilizando 

programas de simulación, ou buscando información na rede, ou na realización de traballos (vídeos, audios e imaxes), ou aprendendo con actividades 

interactivas, etc. 

 

 Educación en valores: o traballo en grupo de forma cooperativa, permitiranos fomentar o respeto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidaridade, así como, a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes. Neste sentido, fomentaremos o rexeitamento da discriminación 

das persoas por razón de sexo o por calquera outra condición o circunstancia persoal ou social. 

Evitaremos nas aulas os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da 

identidade de xénero, favorecendo a visibilidade das distintas orientacións sexuais. 

Tamén se  fomentará a crítica dos hábitos socias e o consumo, así como o fomento do coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo a su 

conservación e mellora. 

 Emprendemento: : Coa realización de traballos de investigación fomentaremos o  traballo consensuado, a toma de decisións en común, a valoración e 
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o respeto das opinións dos demais. Así como a autonomía de criterio e a autoconfianza . 

 

 Educación e seguridade viaria: promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que 

os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou 

vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 

actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 
 

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 

Neste curso 2019-2020, a día de hoxe, non está programada ningunha actividade complementaria ou extraescolar. Sen embargo, o xurdimento ao longo do 

curso dalgunha destas actividades, que polas súas características e valor didáctico se axeiten aos contidos da programación, o departamento valorará a 

posibilidade de levala a cabo. 
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13. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

 

A avaliación da programación será continua ao longo do curso. É preciso reflexionar periodicamente sobre o funcionamento e desenvolvemento da mesma. 

 

No proceso de avaliación revisaranse: 

 A liñas metodolóxicas. 

 A aplicación dos criterios de cualificación. 

 A adecuación da secuencia e distribución temporal das unidades didácticas. 

 A idoneidade dos materiais e recursos didácticos utilizados. 

 A avaliación do tratamento dos elementos transversais 

 A avaliación dos indicadores de logro do proceso de ensinanza. 

 A pertinencia das medidas de atención á  diversidade adoptadas. 

 

Os indicadores a ter en conta para a avaliación da programación serán: 

 Opinión e grao de satisfacción do profesorado. 

 Porcentaxe de éxito do alumnado en función dos resultados académicos. 

 Recursos utilizados e aproveitamento dos espazos. 

 Participación do alumnado nas visitas didácticas e aproveitamento das mesmas. 

 

Todos estes indicadores poderán ser analizados e valorados ao remate de cada avaliación e na final a través de resultados académicos, da observación por 

parte do profesorado no desenvolvemento normal das clases e das visitas didácticas, etc. 

A revisión, a avaliación e a modificación da programación serán recollidas na memoria de fin de curso do Departamento 
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14. PLAN DE ACTUACIÓN DO ALUMNADO QUE ESTÁ REPETINDO CURSO 

 

 

 

Para aquel alumnado da ESO que está repetindo curso e que na convocatoria de setembro do curso anterior non foi capaz de aprobar algunha das materias 

impartidas polo  departamento : tecnoloxía 2º ESO, tecnoloxía 3º ESO, programación 2º ESO , Tecnoloxía da Información e da comunicación de 4º ESO e 

ámbito científico 3º PMAR tomaranse as seguintes medidas de axuda: 

 O profesorado do departamento estará a disposición de este alumnado  nun recreo  para solventar posibles dúbidas, aclarar conceptos , etc. 

Notificaráselle o alumnado o día da semana elixido para tal fin. 

 

 Ao alumnado que o solicite facilitaráselle material de apoio a maiores do empregado na aula. 

 

 Neste curso non hai ningún alumno que estea repetindo en 3º PMAR. 

  

 

 

15. ACTIVIDADES PLAN LECTOR 

 

 

 Recomendación ao alumnado da utilización de libros de consulta cando se detecte que non teñen os coñecementos previos necesarios para poder 

acadar os obxectivos marcados na programación. 

 Busca de información en internet e redes sociais  de temas de actualidade relacionados coa Informática e as TIC. 
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 Exposición oral das presentacións desenvolvidas polos alumnos. 

 Fomento da utilización da biblioteca do centro 

 

 

 

 

16.ACTIVIDADES  PLAN TIC 

 

 

 

 
 Realización de documentos utilizando un procesador de textos. 

 Realización de gráficos utilizando unha folla de cálculo. 

 Exposición de traballos coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC . 

 Buscar, obter, analizar e interpretar información a través de internet e redes sociaiisPETINDO CURSO 

  Fomento da utilización da biblioteca do centro 
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17.PLAN DE IGUALDADE 

 

 

Levaremos a cabo a nosa labor educativa, as relacións e a convivencia na aula desde o coñecemento, o respecto, o exercicio dos dereitos humanos e os 
principios democráticos que permitan establecer relacións igualitarias e asumir as diferenzas individuais por razón de : orixe, cultura, relixión, xénero, 
orientación sexual, identidade , expresión de xénero, etc 

Velarase para que o material educativo empregado na aula fomente o respecto e a protección ó dereito á identidade e expresión de xénero e diversidade 
sexual.  

Fomentarse  na aula unha actitude activa de rexeitamento a todo tipo de acoso sexista e homófobo. 

 Promoverase o uso dunha linguaxe na que se inclúan ambos sexos e na que non haxa prexuízos sexistas á hora de nomear tarefas domésticas, profesións e 
en xeral estereotipos que seguen inmersos na linguaxe cotiá. 

Fomentarase que os nosos alumnos e alumnas empreguen   mensaxes nos medios de comunicación e nas redes sociais baseados no respecto aos demais, 
na tolerancia , no rexeitamento aos prexuízos e a discriminación por razón de raza, clase social, sexo, crenzas etc. 

 Intentarase plantexar actividades de interese para ambos sexos que permitan potenciar o tradicionalmente negado a cada un deles. 

 Insistirase na necesidade de que tanto os rapaces coma as rapazas coñezan e aprendan a usar aparatos e obxectos tecnolóxicos de uso doméstico como 
condición necesaria para a súa autonomía e independencia. 

 Fomentarse a creación de grupos de traballo heteroxéneos onde todo o alumnado do grupo participe nas tarefas a desenrolar. 

 Ó analizar o desenrolo tecnolóxico ó longo da historia e a súa influencia na sociedade faremos un especial fincapé no papel da muller no mundo das 
tecnoloxías, tratando de destruír os estereotipos sexistas existentes en determinados campos e profesións, estimulando o interese das alumnas en campos 
que tradicionalmente tiñan vetados. 

 Procurarase visualizar o rol das mulleres na historia da ciencia e da tecnoloxía e as desigualdades de xénero as que se enfrontaron durante as súas 
traxectorias. 
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18.INFORMACIÓN AO ALUMNADO 

 

 

 

Ó inicio do curso académico  informarase ao alumnado de cales son as materias a traballar no ámbito científico. Tamén se explicarán os criterios de 

avaliación e de cualificación. 

Para os alumnos que teñan pendentes  materias do curso anterior (matemáticas 2º ESO ou física-química 2º ESO) comentaraselle comos se procederá 

para poder recuperalas. 

Ademais a profesora estará a disposición da titora para facilitar a  información necesaria sobre o alumnado para a súa comunicación ás familias. 

 

 

 


