MINIPROGRAMACIONS 3º eso
4 .TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS E ESTANDARES DE
APRENDIZAXE
NOTA: O Bloque 1 (Habilidades , destreza e estratexias. Método científico ) e o Bloque 5
( Proxecto de investigación) serán traballados
durante todo o curso , e por tanto os seus estándares mínimos serán recollidos nas tres
avaliacións, o resto dos contidos estarán secuenciados
nas diferentes avaliación cos correspondentes estándares (Ver cadro 3º ESO)
Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. Identificar os termos
máis frecuentes do vocabulario científico  e exprésase de
forma correcta tanto oralmente como por escrito.  Busca, selecciona e interpreta a información
de carácter científico a partir da utilización de diversas
fontes.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, respectando e coidando
os instrumentos e o material empregado.  Desenvolve
con autonomía a planificación do traballo experimental: utiliza tanto instrumentos ópticos de
recoñecemento como material básico de laboratorio,
argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus
resultados. Bloque 5. Proxecto de investigación. 
Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a
presentación das súas investigacións.
1º AVALIACIÓN
✔ UNIDADE 1: A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO
✔ UNIDADE 2: ALIMENTACIÓN E SAÚDE
✔UNIDADE 3: A NUTRICIÓN: APARELLO DIXESTIVO E RESPIRATORIO
2º AVALIACIÓN
✔ UNIDADE 4: A NUTRICIÓN: APARELLOS CIRCULATORIO E EXCRETOR
✔ UNIDADE 5: A RELACIÓN: OS SENTIDOS E O SISTEMA NERVIOSO
✔UNIDADE 6: A RELACIÓN: O SISTEMA ENDORCRINO E O APARELLO LOCOMOTOR
✔UNIDADE 7: A SAÚDE E O SISTEMA INMUNITARIO
3º AVALIACIÓN
✔ UNIDADE 8: A REPRODUCIÓN
✔ UNIDADE 9: O RELEVO E OS PROCESOS XEOLÓXICOS EXTERNOS
✔UNIDADE 10 :A MODELAXE DO RELEVO
✔UNIDADE 11: A DINÁMICA INTERNA DA TERRA
✔UNIDADE 12 :OS MINERAIS E AS ROCHAS

6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
As probas escritas suporán un 80% da cualificación final. O 20% restante virá dado pola
puntuación obtida en:
✔ Traballos e actividades individuais e colectivas. Incluíndo os proxectos de
investigación (10 %).
✔ A libreta na que costarán o traballo diario do alumno e, de ser posible, as prácticas de
laboratorio (5%)
Ademais de valorar cun rexistro a actitude e traballo no laboratorio se valorarán as
actividades de laboratorio propostas. Todo o alumnado debe reservar un apartado
separado na súa libreta onde figuren as prácticas que realizaremos ao longo do cur so.
✔ Actitude na aula, asistencia, puntualidade (5%)

