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MATEMÁTICAS 
MATERIA : MATEMÁTICAS 

CURSO: 1º ESO                              AVALIACIÓN: 2ª                  ANO ACADÉMICO:2018-19 

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 4: Decimais 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 

 CONTIDOS  :  

TEMA 3: Fraccións 

 DURACIÓN APROXIMADA: 18 sesións 

 CONTIDOS :  

F Fraccións. 

F Fraccións equivalentes. 

F Comparación de fraccións 

F Suma e resta de fraccións  

F Multiplicación e división de fraccións 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as 

súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información 

e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

B2-1.1. Identifica as fraccións e utilízaas para representar, ordenar e interpretar adecuadamente 

a información cuantitativa. 

B2-1.2. Calcula o valor de expresións numéricas mediante as operacións elementais e as 

potencias de expoñente natural aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

B2-3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, e fraccionarios, potencias  e 

raíces cadradas con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 

ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das 

operacións. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES: Representar partes dun todo mediante unha fracción. Obter fraccións 

equivalentes a unha dada. Simplificar unha fracción. Realizar, aplicando correctamente as 

propiedades, operacións e operacións combinadas con fraccións. Realizar, aplicando 

correctamente as propiedades, operacións con potencias e raíces cadradas de fraccións. Aplicar os 

coñecementos anteriores a resolución de problemas 
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R Números decimais. 

R Aproximación de números decimais. 

R Multiplicación e división pola unidade seguida de ceros. 

R Expresión dunha fracción como un número decimal. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, 

divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de 

números. 

B2-2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamiento de números decimais coñecendo o grao de 

aproximación e aplícao a casos concretos. 

B2-2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese 

da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou 

estratexias de cálculo mental. 

B2-3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, 

ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos 

utilizando a notación máis adecuada e respectando la xerarquía das operacións. 

 

 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Relacionar fraccións e expresións decimais. Operar con expresións decimais, empregando e sen 
empregar a calculadora. Aproximar unha expresión decimal. Aplicar os coñecementos anteriores a 
resolución de problemas 

 

TEMA 5: Álxebra 

 DURACIÓN APROXIMADA: 26 sesións 

 CONTIDOS  :  

F Expresións alxébricas. 

F Monomios. 

F Operacións con monomios 

F Ecuacións. 

F Elementos dunha ecuación. 

F Ecuacións equivalentes. 

F Resolución de ecuacións de primeiro grao. 
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F Resolución de problemas con ecuacións 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas 

operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información e resolver 

problemas relacionados coa vida diaria. 

B2-1.2. Calcula o valor de expresións alxébricas mediante as operacións elementais e as potencias de 

expoñente natural aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e as leis xerais que os rexen, 

utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o seu 

comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións alxébricas. 

B2-6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 

secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. 

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a formulación de 

ecuacións de primeiro grao, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e 

contrastar os resultados obtidos 

B2-7.1. Comproba, dada unha ecuación se un número é solución da mesma. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Calcular o valor numérico dunha expresión alxébrica. Resolver ecuacións de 1º grao. Aplicar os 

coñecementos anteriores a resolución de problemas 

 

TEMA 6: Polígonos. Triángulos 

 DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 

 CONTIDOS  :  

F Polígonos. 

F Polígonos regulares 

F Ángulos nos polígonos 

F Triángulos. 

F Relacións entre os elementos dun triángulo. 

F Ángulos nos polígonos . 

F Rectas e puntos notables non triángulo. 

F Teorema de Pitágoras. Aplicacións 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e as súas propiedades características 

para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico e abordar problemas da vida 

cotiá 

B3-1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc. 

B3-1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando os mesmos e coñecendo a 

propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados como aos seus 

ángulos.. 

C3.5. Recoñecer o significado aritmético do teorema de Pitágoras (cadrados de números e ternas 

pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados construídos sobre os lados), e 

empregalo para resolver problemas xeométricos. 

C3.5.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para 

a procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre 

os lados do triángulo rectángulo. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Recoñecer os diferentes polígonos e triángulos, así como os seus elementos. . Coñecer as rectas e 
puntos notables do triángulo. Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicar os coñecementos 
anteriores a resolución de problemas 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     

Número:  2   

Datas:  Exame 1:  6-15 Febreiro   

     Exame 2:  18-22 Marzo  

Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame. 

Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con 

ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Global 

Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 

Datas:  do 26 Marzo-5 Abril   
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Materia: Os mínimos esixibles correspondentes á 2ª avaliación 

Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e 

a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 

Número: a criterio do profesor 

Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e 

a puntuación outorgada 

Intervencións (referidas a algún estándar).  

Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 
Outros ((referidos a algún estándar).  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

AVALIACIÓN PARCIAL 

 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no periodo da avaliación  
calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.7*X+ 0.3*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas dos exames feitos no periodo da avaliación 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas no 
periodo da avaliación 
 

 RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 

 

AVALIACIÓN FINAL: 

A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada do 
seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.7*X+ 0.3*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas durante 

o curso 
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

MATERIA:  LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º ESO 

CURSO: 1 º ESO                           AVALIACIÓN: 2ª                        ANO ACADÉMICO: 18-19 

A.-PROGRAMA 
TEMA 5:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días   

 CONTIDOS  1. Lectura e comentario: «Mans de bailarina». 2. Lingua e sociedade: 

variedade e unidade do idioma galego. 3 Vocabulario: verbos relacionados con 

accións que realiza o corpo. Os termos contrarios. 4. Gramática: artigos, demostrativos 

e posesivos. 5. Ortografía: uso de i, ll e x. 6. Literatura: características do conto 

popular. 7. Obradoiro de escritura. Traballo con textos: a descrición.  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1.1. Ler un texto literario coa entoación adecuada e facer o seu comentario. 2.1. 

Coñecer e respectar as variedades na fala do idioma galego. 3.1. Ampliar o 

vocabulario básico relacionado coas accións do corpo. 4.1. Identificar os artigos e 

adxectivos determinativos e a súa función.5.1. Coñecer e aplicar as regras de uso de i, 

ll e x. 6.1. Diferenciar entre contos literarios e populares e recoñecer as características 

destes últimos. 7.1. Redactar textos descritivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

1.1.1. Le con fluidez e atención un texto narrativo e coméntao seguindo uns criterios 

dados. 2.1.1. Coñece e respecta as variedades que se dan na fala do idioma galego. 

3.1.1. Amplía o vocabulario básico relacionado coas accións do corpo e lembra e 

practica a relación entre termos contrarios. 4.1.1. Recoñece e utiliza correctamente os 

artigos demostrativos e posesivos. 5.1.1. Aplica correctamente na práctica as regras 

de uso de i, ll e x. . 6.1.1. Distingue un conto literario dun conto popular e identifica as 

características destes últimos. 7.1.1. Sabe redactar unha descrición, a partir duns 

modelos e duns pasos dados. 

TEMA 6:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días   

 CONTIDOS  : 1. Lectura e comentario: «En busca dun tesouro enterrado» 2. Lingua e 

sociedade: ámbito de uso do galego fóra das nosas fronteiras. 3. Vocabulario: 

vocabulario relacionado cos cinco sentidos e palabras homófonas. 4. Gramática: 

indefinidos, interrogativos, exclamativos e numerais. 5. Ortografía: uso de b e v. 6. 

Literatura: as lendas. 7. Obradoiro de escritura. Creación literaria: explicacións 

fantásticas.   

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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1.1. Ler un texto literario coa entoación adecuada e facer o seu comentario. 2.1. 

Coñecer o ámbito de uso do galego fóra das nosas fronteiras. 3.1. Ampliar o 

vocabulario básico relacionado cos cinco sentidos e lembrar as palabras homófonas. 

4.1. Coñecer as formas dos adxectivos determinativos: indefinidos, interrogativos, 

exclamativos e numerais, e aplicalas correctamente nas producións propias. 5.1. 

Coñecer e aplicar as regras de uso de b e v. 6.1. Recoñecer as características das 

lendas. 7.1. Crear unha historia fantástica a partir dunhas pautas dadas  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  

1.1.1. Le con fluidez e atención un texto narrativo e coméntao seguindo uns criterios 

dados. 2.1.1. Coñece onde se fala e onde se estuda galego fóra de Galicia. 3.1.1. 

Amplía o vocabulario básico relacionado cos cinco sentido se recoñece e emprega 

correctamente algunhas palabras homófonas. 4.1.1. Coñece e utiliza correctamente as 

formas dos indefinidos, interrogativos, exclamativos e numerais. 5.1.1. Aplica 

correctamente na práctica as regras de uso de b e v. 6.1.1. Identifica a lenda como un 

xénero da literatura popular e recoñece as súas características propias.. 7.1.1. Escribe 

unha historia fantástica a partir dun modelo e dunhas pautas dadas. 

TEMA 7:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días   

 CONTIDOS  : 1. Lectura e comentario: «Pachín». 2. Lingua e sociedade: galego: 

lingua de Internet. 3. Vocabulario: vocabulario relacionado cos animais e palabras 

homónimas. 4. Gramática: formas tónicas do pronome persoal. 5. Ortografía: palabras 

con es- e con ex-. 6.Literatura: características do xénero lírico. 7.Obradoiro de 

escritura. Traballo con textos: textos expositivos. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1.1. Ler un texto literario coa entoación adecuada e facer o seu comentario. 2.1. 

Coñecer a presenza do galego en Internet. 3.1. Ampliar o vocabulario básico 

relacionado cos animais e recoñecer palabras homónimas. 4.1. Recoñecer e aplicar 

correctamente as formas tónicas dos pronomes persoais 5.1. Aplicar correctamente s 

ou x nas palabras que comezan por es- e ex-.. 6.1. Recoñecer as características 

específicas do xénero lírico. 7.1. Escribir textos expositivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE : 

1.1.1. Le con fluidez e atención un texto narrativo e coméntao seguindo uns criterios 

dados. 2.1.1. Infórmase e coñece a presenza da lingua galega en Internet. 3.1.1. 

Amplía o vocabulario básico relacionado cos animais. 3.1.2. Comprende o que son as 

palabras homónimas.. 4.1.1. Identifica e utiliza correctamente as formas tónicas do 

pronome persoal. 5.1.1. Aplica correctamente s ou x nas palabras que comezan por 

es- e ex-.6.1.1. Analiza as características do xénero lírico. 6.1.2 7.1.1. Crea textos 

expositivos a partir dunhas pautas dadas. 

TEMA 8:       
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 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días  . 

 CONTIDOS  : 1. Lectura e comentario: «Bágoa de Lúa» 2. Lingua e sociedade: 

Utilidade do galego. 3. Vocabulario: vocabulario relacionado coas maneiras de ser. 

Formación de palabras mediante sufixos. 4. Gramática: formas átonas do pronome 

persoal. 6. Ortografía: palabras con h e sen h. 6. Literatura: poesía: rima, 

personificacións e hipérboles. Obradoiro de escritura: creación de poemas. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1.1. Ler un texto literario coa entoación adecuada e facer o seu comentario. 2.1. 

Recoñecer a utilidade do galego. 3.1. Ampliar o vocabulario básico relacionado coas 

maneiras de ser e coñecer os sufixos máis habituais. 4.1. Recoñecer e aplicar 

correctamente as formas átonas dos pronomes persoais.. 5.1. Identificar e distinguir 

palabras con e sen h. 6.1. Identificar a rima e algunhas figuras literarias en textos 

poéticos.. 7.1. Crear poemas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  

1.1.1. Le con fluidez e atención un texto narrativo e coméntao seguindo uns criterios 

dados.. 2.1.1. Entende a utilidade do galego para comunicarnos entre nós e con xente 

doutros lugares.. 3.1.1. Amplía o vocabulario básico relacionado coas formas de ser.. 

3.1.2. Coñece e aplica os sufixos máis habituais na formación de palabras derivadas.. 

4.1.1. Recoñece e emprega correctamente as formas átonas do pronome persoal. 

4.1.2. .Recoñece e emprega correctamente as contraccións de pronomes átonos. 

5.1.1 Escribe correctamente palabras con e sen h. 6.1.1. Identifica a rima dos poemas 

e distingue entre rima consonante e asonante. 6.1.2.Recoñece personificacións e 

hipérboles en textos poéticos.. 7.1.1. Escribe poemas a partir dunhas pautas dadas.  

 
 
 
B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

  

  Tarefas, chamadas e participación na aula, pequenas probas escritas sobre aspectos 
relevantes do tema (exercicios, ditados, resumos, esquemas), controis de verbos, 
traballos sinxelos...    

  2 por avaliación. Equilibrio teoría e práctica.  

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Mediados febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       Unidades 5 e 6 Equilibrio teoría e práctica: cuestións correspondentes a cada un 

dos bloques temáticos de que consta cada unidade.  

  EXAME 2:        
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   DATA APROXIMADA: Mediados  de Marzo (Antes do 22 de Marzo) 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 7 e 8, Equilibrio teoría e práctica: cuestións correspondentes a cada un dos 

bloques temáticos de que consta cada unidade. 

  EXAME 3: (excepción á regra) LIBRO DE LECTURA  

Corredora, María Reimóndez.  Editorial Xerais 

   DATA APROXIMADA:       

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Control de lectura e preguntas sobre os elementos que interveñen no texto 
narrativo de creación literaria. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: - VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO  O profesor levará 

un control das tarefas diarias do alumno. De non presentar estas ou presentalas cun desinterese 

claro, recibirá notas negativas que farán que a puntuación deste apartado se reduza ou mesmo 

desapareza.   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo 

diario:    

30 %      

  Exames…….: 70 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

   O 30%  correspondente á valoración do traballo diario distribúese así: 

 10% (1 punto) para o libro de lectura 

 20% (2 puntos) para chamadas de clase, traballos recollidos, 

oralidade e outros aspectos que o profesor considere. 

O 70% restante (7 puntos) virá da media dos exames 1 e 2. 

Para poder aprobar a materia o alumno ten que acadar un mínimo de 3,5 

puntos (sobre 10) nas probas escritas e un mínimo de 5 (sobre 10) nos 

instrumentos de control do traballo diario 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame: Data aproximada: A semana seguinte á entrega de notas. 

  Sen exame  Mediante un exame de toda a materia da avaliación.  Data 

aproximada: a semana seguinte á entrega de notas aínda que poderá 

ser modificada de acordo coas necesidades do alumnado.   
   

NOTA FINAL:   

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta as 

recuperacións. Poderán facer unha nova recuperación, a final de curso, aqueles 
   



12 

 

alumnos que teñan unha ou dúas avaliacións suspensas. A cualificación da 

terceira avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que a 

cualificación da terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso.   

PLAN LECTOR    Non ten incidencia nas notas de avaliación 
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

MATERIA:  XEOGRAFÍA E HISTORIA  

CURSO: 1º ESO        AVALIACIÓN: 2ª                        ANO ACADÉMICO: 2018-19 

 

A.- PROGRAMA 
 

TEMA 5: 

 

OS CLIMAS E PAISAXES DA TERRA (continuación) 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 sesións 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS: [•] A distribución das temperaturas e as precipitacións no planeta. [•] Os 

climas da Terra. [•] Os climas de España e Galicia. [•] O efecto invernadoiro. [•] As paisaxes de Europa 

[•] As paisaxes de España e Galicia. 

 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES: [•] Coñecer as causas na distribución das temperaturas. [•] Valorar 

as claves da diferente distribución de temperaturas. [•]Coñecer os climas do planeta, de España e de 

Galicia. [•] Analizar e interpretar un climograma. [•] Asociar os climogramas a cada tipoloxía climática 

do mundo. [•] Descubrir as principais paisaxes de Europa. [•] Comprender a diversidade paisaxística 

da Terra. [•] Asociar os climogramas a cada tipo de clima e paisaxe dos climas temperados, 

especialmente en Europa, España e Galicia. 

 

TEMA 6: A PREHISTORIA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 sesións 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS: [•] A teoría da evolución humana [•] As comunidades de cazadores- 

colleiteiros.  [•] As aldeas  agrícolas  e  gandeiras.  [•] A aparición  da  metalurxia  [•] A arte  na  

prehistoria.  [•] A prehistoria na Península Ibérica e Galicia. 

 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES: [•] Estudar as  claves  que  demostran  a  evolución  dos  nosos 

antepasados. [•] Descubrir as formas de vida no paleolítico [•] Distinguir as diferentes fases 

cronolóxicas da prehistoria. [•] Comprender o funcionamento socioeconómico dunha comunidade 

neolítica. [•] Situar no tempo e no espazo as sociedades metalúrxicas. [•] Coñecer as primeiras 

manifestacións artísticas da humanidade. [•] Descubrir a pegada prehistórica na nosa contorna máis 

próxima [•] Interpretar un eixe cronolóxico. [•] Introducirse no dominio do tempo histórico. 

 

TEMA 7: AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS: [•] Factores que explican a aparición das civilizacións. [•] Mesopotamia, a 

terra entre dous ríos. [•] O Exipto dos faraóns [•] A estratificación das sociedades.[•] A relixión 

exipcia. [•] Unha arte ao servizo do poder. 

 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES: [•] Comprender a importancia das enchentes dos ríos e o deserto en 
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Exipto e Mesopotamia. [•] Coñecer a orixe da escritura. [•] Entender o nacemento do urbanismo 

nestes  lugares.  [•] Interpretar  as  fontes  históricas  procedentes  desta  etapa  histórica.  [•] 

Coñecer  as principais etapas da Historia do Antigo Exipto caracterizando o seu contexto político, 

social e económico. [•] Describir e comprender as manifestacións da arte no Antigo Exipto e 

Mesopotamia. [•] Recoñecer a importancia ideolóxica do politeísmo nestas sociedades. 

 

TEMA 8: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO (inicio) 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS: [•] A Hélade: un espazo de unidade. [•] Dúas grandes Polis: Esparta e 

Atenas. [•] A colonización Grega do Mediterráneo. [•] O dominio da Hélade: de Atenas a Macedonia 

[•]Alexandre Magno e o Helenismo. 

 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES: [•] Coñecer os trazos comúns dos pobos que configuran a civilización 

grega: lingua, temperaturas literatura e relixión. [•] Valorar a importancia das polis gregas: 

organización social e formas de goberno. [•] Coñecer a orixe da Democracia en Atenas e valorar os 

seus avances para esa época. [•] Analizar os mapas históricos da civilización grega. [•] Descubrir a 

vida cotiá que se facía en Atenas. [•] Comprender a fonda pegada do Helenismo en Asia e no mar 

Mediterráneo. [•] Saber utilizar as fontes históricas para preparar un proxecto sobre a Antiga Grecia. 

B.-AVALIACIÓN 
 

B1.- CRITERIOS: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Coñecer e explicar os factores e os 
elementos do clima 

Analiza e describe o tempo meteorolóxico e o clima de España a partir de 

mapas e datos estatísticos 

Localizar no mapamundi as grandes zonas 
climáticas, e identificar as súas 
características. 

Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan 

os elementos máis importantes. 

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

Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima a nivel mundial e 

continental. 

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

Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais 

espazos naturais. 

Comprender a diversidade climática 
existente no noso planeta. 

Recoñece por medio de fotografías e gráficas a enorme variedade 

paisaxística e climática da Terra. 

Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

Comprende que a historia non se pode escribir sen 

fontes, sexan estas restos materiais ou textuais. 

Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con   precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

Utiliza axeitadamente o vocabulario histórico e artístico imprescindible 

para cada época. 
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Entender o proceso de hominización. 
Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie 

humana actual. 

Coñecer as características da vida 
humana 
correspondentes aos dous períodos en 
que se divide a Prehistoria: Paleolítico e 
Neolítico. 

Explica a diferenza entre os dous períodos en que se 

divide a prehistoria e describe as características básicas da vida en cada 

un. 

Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller 

nela. 

Identificar os primeiros ritos relixiosos. 
Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos 

como os da "deusa nai" ou as pinturas rupestres. 

Coñecer algunhas características da vida 
humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes 
culturas urbanas, despois do neolítico. 

Describe formas de organización socio-económica e 

política,  novas  ata  entón,  como  os  imperios  de 

Mesopotamia e de Exipto. 

Describe o o funcionamento do goberno das cidades mesopotámicas, e o 

papel que tiñan nel os funcionarios, os sacerdotes e os soldados. 

Recoñecer a importancia da descuberta 
da escritura. 

Distingue entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as 

fontes históricas (textos). 

Explicar as etapas en que se divide a 
historia de Exipto. 

Interpreta un mapa  cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia. 

Describe as principais características das etapas 

históricas en que se divide Exipto. 

Identificar  as  principais  características  
da 
relixión exipcia 

Explica como materializaban os exipcios a súa crenza 

na vida do alén. 

Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do 

panteón exipcio. 

Localizar e describir algúns exemplos 
arquitectónicos de Exipto e de 
Mesopotamia 

Localiza  e  recoñece  nun  mapa  e  por  medio  de 

fotografías  os  principais  exemplos  da  arquitectura exipcia e da 

mesopotámica. 

Coñecer os trazos principais das polis 
gregas e a transcendencia do concepto de 
democracia. 

Identifica trazos da organización socio-política e económica   das polis 

gregas a partir de fontes históricas de diferentes tipos. 

Describe os principais elementos urbanísticos da polis e as actividades 

sociais e económicas que se desenvolven na ágora. 

Describe algunhas das diferenzas entre a democracia 

grega e as democracias actuais. 

Entender a transcendencia do concepto 
de 
colonización. 

Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do 

Mediterráneo 

 

B2.- INSTRUMENTOS: 

 B2.1 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Caderno de clase que conteña as tarefas realizadas día a día, que será revisado polo profesor/a durante 

o trimestre. Preguntas de clase (orais e escritas). Revisión das actividades a realizar tanto na aula como 

aquelas a realizar fora do horario. Controis que se poderán realizar ao remate das unidades didácticas. 
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Traballos obrigatorios ou opcionais que se indicarán con pautas e prazos de realización concretos. 

 B2.2 EXAMES 

Ao longo da 2ª avaliación haberá dous exames escritos, cunha ponderación homoxénea. En 

consecuencia obterase unha media que representará o 70% da nota final desta avaliación. Se a nota 

media dos exames é inferior a 3 puntos non se terá en conta a nota que se obteña no traballo diario 

(30%). 

Asi mesmo, a superación dos exames non garante o aprobado da materia si non se conta coa 

puntuación de traballo diario (30%), que se valora segundo actitude, actividades e caderno. 

É necesario que a presentación da proba práctica por parte do alumnado sexa correcta, cunha 

ortografía comprensible e un vocabulario axeitado. As faltas de ortografía serán valoradas 

negativamente polo profesor/a, cunha penalización máxima dun punto, se son constantes e 

reiterativas. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: 4 - 8 de febreiro 

   CONTIDOS E ESTRUTURA:       

    Tema 5: Climas e paisaxes da Terra (Resumo das unidades 5-6-7 do libro) e anexo Galicia.   

Modelo de exame: 

a) Unha ou dúas cuestións sobre conceptos ou vocabulario 

b) Dúas ou tres preguntas relativas ás actividades diarias (relacionar, V/F, seleccionar, 

completar). 

c) Apartados expositivos relativos a contidos onde o alumnado deberá demostrar os seus 

coñecementos cunha explicación razoada e ben redactada. 

d) Algún suposto práctico (mapas, gráficos, documentos) no que haberá preguntas que 

orientarán a resposta do alumnado. 

e) Posibilidade dalgunha pregunta opcional (que incrementaría a nota) 

O exame terá unha valoración de 10 puntos. Cando non todas as preguntas teñan a mesma 

puntuación, cada cuestión indicará a seu valor. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: 13 - 20 de marzo 

   CONTIDOS E ESTRUTURA:       

    Tema 6: A prehistoria (unidade 9 do libro) e Tema 7: Primeiras civilizacións (unidade 10 do libro). 

Modelo de exame: Con estrutura semellante ao anterior. 

NOTA: O tema 8 (unidade 11 do libro) avaliarase no momento da súa finalización. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
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VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO 

Observación directa de: participación na clase, dominio dos procedementos, hábitos escolares, actitudes 
(esforzo por aprender, material necesario, respecto das normas, atención nas explicacións, …)  

A falta significativa do material necesario e solicitado para utilizar na aula incidirá na valoración deste 

apartado. 

Será obrigatorio entregar realizadas todas as actividades e traballos complementarios. A presentación fora 

de prazo destas actividades suporá unha penalización na cualificación ou o seu rexeitamento.  

Análise das tarefas: Terase en conta a realización dos exercicios e actividades propostas, así como a 

presentación, orde, limpeza, marxes, caligrafía e lexibilidade, ortografía e composición correctas, etc. 

Revisaranse os cadernos durante o trimestre para a súa valoración. 

EXAME 

Terase en conta a calidade expositiva, a presentación axeitada e a ortografía. A mala presentación e as 

faltas graves de ortografía poderán baixar entre 0,5 e 1 punto. 

Se nunha proba se detecta algún comportamento fraudulento esa proba terá unha valoración de 0. 

A falta a unha proba escrita e/ou oral por enfermidade ou outra causa debe ser comunicada ao 

profesor/a ou, no seu defecto, á Xefatura de Estudos. O alumnado que falte a unha proba debe 

presentar a xustificación dentro das 72 horas seguintes á súa incorporación á aula. Si unha vez superado 

ese marxe de xustificación non se presenta ningunha documentación a proba poderá cualificarase cun 0. 

 
 NOTA DE COÑECEMENTOS: 

     

    Traballo diario:    30 %      

    Exames…….: 70 %      

  NOTA DE AVALIACIÓN:      

    Coñecementos: O 30% dos instrumentos de control  (3 puntos ) recollerá a puntuación asignada ao 

caderno e outros aspectos avaliables no traballo diario (chamadas de clase, 

traballos de aula e casa, preguntas escritas, exercicios en formato dixital na AV, 

actividades e traballos propostos, actitude ante a materia...).  

Calcularase unha media cos exames realizados, obtendo unha puntuación que 

ponderará un 70% na nota final desta avaliación. Se a nota media dos exames 

resulta inferior a 3 non se valorará a nota do traballo diario (30%) 

É necesario que a presentación da proba práctica por parte do alumnado sexa 

correcta, cunha ortografía comprensible e un vocabulario adecuado. As faltas 

graves de ortografía serán valoradas negativamente polo profesor/a, cunha 

penalización máxima de 1 punto si son constantes e reiterativas. 

O comportamento positivo ou negativo, con independencia doutras medidas 

adoptadas, poderá incidir nos redondeos aplicados á cualificación de final do 

trimestre. 
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Unha avaliación considérase superada cando se acade a puntuación de 5 sobre 10, 

seguindo as porcentaxes de valoración indicadas anteriormente. 

 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame : Data aproximada: 23 - 26 de abril 

  Sen exame  Realización dun exame na semana do 23 - 26de abril ou data acordada. 

Aquel alumnado que non presente o caderno de aula durante a 

avaliación ou no faga as actividades indicadas polo profesorado non 

terá dereito a realizar este exame.  

   

NOTA FINAL: A nota final do curso será a media ponderada das tres avaliacións, tendo en conta as 

recuperacións aprobadas ou con cualificación superior á nota de avaliación. 
(Si un alumno ten suspensa algunha avaliación terá que presentarse á recuperación, si non o fai a nota será 0, e será 

esta a que faga media para a nota final). 

A proba de recuperación, a final de curso, poderá incluír materia de todo o ano académico ou 

de cada unha das avaliacións, para aqueles alumnos que teñan só unha suspensa. 

A cualificación da terceira avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que 

esta cualificación será coincidente coa nota final de curso. 

A reiteración en comportamentos impropios e prexudiciais influirá de maneira negativa na nota 

final.  

Aqueles alumnos que ao rematar o curso non teñan acadado o grao mínimo de consecución nos 

estándares de aprendizaxe serán avaliados negativamente. 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

ASIGNATURA: BIOLOXÍA-XEOLOXIA 

CURSO: 1º ESO                 AVALIACIÓN: 2ª                  ANO ACADÉMICO:18-19 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: Os invertebrados  

 DURACIÓN APROXIMADA: dúas semanas e media 

 CONTIDOS : 1.- Os poríferos e os cnidarios. 2.- Os vermes. 3.- Os moluscos. 4.- Os 

artrópodos. 5.- Os artrópodos grupo a grupo. 6.- Os equinodermos. 7.- Os invertebrados e 

as persoas. 8.- Comprensión de informacións, adquisición de vocabulario, uso da lingua 

como instrumento de comunicación e mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 

9.- Coñecemento e uso responsable das TIC ao investigar sobre os animais invertebrados. 

10.- Uso de estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e 

aplicala a distintos contextos, e participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 11.- 

Iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e 

desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 12.- 

Experimentación en Bioloxía e xeoloxía: obtención e selección de información a partir da 

selección e recollida de datos dunha experimentación. 13.- Coñecemento e uso de 

materiais técnicos e recursos expresivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: - Coñecer cales son as características do corpo dos 

invertebrados. - Describir os poríferos e os cnidarios, explicando como é o seu corpo e 

outras características. - Describir os vermes, explicando cales son os grupos máis 

destacados e as características de exemplos concretos e coñecidos como a tenia, a 

planaria e a miñoca. - Describir os moluscos, explicando como é o seu corpo e os 

principais tipos de moluscos: gasterópodos, bivalvos e cefalópodos. - Describir con 

detalle as características do corpo dos artrópodos e os seus principais tipos: arácnidos, 

crustáceos, miriápodos e insectos. - Describir como son os equinodermos, explicando 

detalladamente o seu sistema ambulacral. - Sinalar a relación entre os invertebrados e as 

persoas, diferenciando os que son prexudiciais dos que son beneficiosos. - Utilizar as 

TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características dos invertebrados, 

as súas funcións e a súa importancia biolóxica. - Adquirir vocabulario específico sobre as 

partes que compoñen o corpo dos distintos grupos de invertebrados e expresar os 

coñecementos adquiridos de forma oral e escrita. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Coñece as características principais de 

poríferos e cnidarios, e realiza esquemas destes organismos sinalando as principais 

características. 2. Diferencia os platihelmintos, os nematodos e os anélidos, e comprende a 

súa importancia con relación ao ser humano. 3. Clasifica os moluscos máis sinxelos e 

coñece as súas características. 4. Establece as diferenzas existentes entre arácnidos, 

crustáceos e miriápodos e insectos. 5. Diferencia as distintas formas nas que se poden 

presentar os equinodermos e sabe interpretar o esquema de funcionamento do sistema 

ambulacral. 6. Comprende a súa importancia con relación ao ser humano. 7. Comprende a 

importancia dos insectos pola súa abundancia e pola súa repercusión na vida do ser 
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humano. 8. Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da 

unidade, adquire vocabulario sobre os seres vivos, expresa coñecementos e opinións de 

forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 9. Obtén e organiza 

información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e 

responsabilidade. 10. Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa. 11. Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio, respecta e coida os instrumentos e o material empregado. 12. Desenvolve con 

autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material básico de laboratorio, argumentando o proceso 

experimental seguido, describindo as súas observacións e interpretando os seus 

resultados. 13. Utiliza materiais e recursos artísticos para a elaboración de debuxos dos 

diferentes grupos de invertebrados. 

TEMA 2: Os vertebrados  

DURACIÓN APROXIMADA: dúas semanas e media 

CONTIDOS: 1.- Os peixes: características xerais, alimentación e reprodución. 2.- Os 

principais grupos de peixes. 3.- Os anfibios: características xerais e reprodución. 4.- Os 

principais tipos de anfibios.5.- Os réptiles: principais características, a alimentación e a 

reprodución. 6.- Principais tipos de réptiles. 7.- As aves: características xerais, alimentación 

e reprodución. 8.- Principais tipos de aves. 9.- Os mamíferos: características xerais, 

alimentación e reprodución. 10.- Principais grupos de mamíferos. 11.- O ser humano: un 

mamífero especial. 12.- Os vertebrados e as persoas. 13.- Comprensión de informacións, 

adquisición de vocabulario, uso da lingua como instrumento de comunicación e 

mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 14.- Coñecemento e uso responsable 

das TIC ao investigar sobre os seres vivos. 15.- Uso de estratexias para tratar a 

información, convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e 

participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 16.- Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolvemento de actitudes de 

respecto e colaboración ao traballar en grupo. 17.- Experimentación en Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de información a partir da selección e recollida de datos dunha 

experimentación. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: - Coñecer a diversidade dos vertebrados e identificar os 

representantes de cada grupo. - Describir as características máis representativas dos 

diferentes grupos de vertebrados (peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos). - 

Identificar as principais características que diferencian o ser humano dos demais 

mamíferos. - Recoñecer a importancia que teñen os vertebrados para as persoas e 

coñecer os seus efectos beneficiosos e prexudiciais. - Utilizar diferentes TIC para 

investigar e ampliar os coñecementos sobre os vertebrados. - Adquirir vocabulario 

específico sobre os vertebrados para expresar coñecementos de forma oral e escrita sobre 

estes. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1. Describe as principais características dos peixes. 2. 

Diferencia un peixe óseo dun cartilaxinoso porque coñece as características diferentes que 

posúen. 3. Identifica as características máis destacadas dos anfibios. 4. Describe o ciclo 

biolóxico dun anfibio. 5. Recoñece as características que diferencian os distintos grupos de 

anfibios. 6. Describe os principais carácteres dos réptiles, coñece como se alimentan e 

como se reproducen. 7. Identifica os diferentes grupos de réptiles e coñece as súas 

características. 8. Recoñece as principais características das aves. 9. Describe as 
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características que lle permiten o voo ás aves. 10. Diferencia os principais grupos de aves. 

11. Coñece as principais características dos mamíferos. 12. Distingue os diferentes grupos 

de mamíferos e sabe poñer exemplos de cada un deles. 13. Distingue as características 

propias do home que o diferencian doutros mamíferos. 14. Sabe a importancia que teñen 

os vertebrados para as persoas. 15. Comprende os textos e as diferentes informacións 

obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre os seres vivos, expresa 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 

16. Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos 

dixitais con interese e responsabilidade. 17. Mostra unha actitude emprendedora, acepta 

os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente 

nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 18. Desenvolve con autonomía a planificación 

do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 

material básico de laboratorio, argumentando o proceso experimental seguido, describindo 

as súas observacións e interpretando os seus resultados. 19. Utiliza materiais e recursos 

artísticos para realizar debuxos dalgúns animais vertebrados. 

TEMA 3: Os ecosistemas e a biodiversidade 

DURACIÓN APROXIMADA: dúas semanas e media 

CONTIDOS: 1.- Os compoñentes do ecosistema. 2.- A biocenose, o biótopo e as súas 

interaccións no ecosistema. 3.- As relacións na biocenose. 4.- Tipos de ecosistemas. 5.- O 

equilibrio nos ecosistemas. 6.- As características dos ecosistemas en equilibrio. 7.- A 

biodiversidade e a súa importancia8.- O concepto de biodiversidade. 9.- A biodiversidade 

como recurso. 10- A biodiversidade e o mantemento do equilibrio da biosfera. 11.- A perda 

e a conservación da biodiversidade12- As causas da perda de biodiversidade. 13- 

Medidas para protexer a biodiversidade. 14.- A orixe da biodiversidade. 15- A 

biodiversidade e a adaptación. 16- Os tipos de adaptacións. 17.- A biodiversidade e a 

evolución. 18.- Comprensión de informacións, adquisición de vocabulario, uso da lingua 

como instrumento de comunicación e mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 

19.- Coñecemento e uso responsable das TIC ao investigar sobre os seres vivos. 20.- Uso 

de estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e aplicala a 

distintos contextos, e participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 21.- Iniciativa 

e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e 

desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 22.- 

Experimentación en Bioloxía e xeoloxía: obtención e selección de información a partir da 

selección e recollida de datos dunha experimentación. 23.- Coñecemento, aprecio e uso de 

diversas técnicas expresivas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Coñecer os compoñentes do ecosistema: o biótopo, a 

biocenose e as interaccións que se producen entre eles. 2.- Coñecer os tipos de 

adaptacións e describir algunhas adaptacións dos seres vivos á auga, á luz e á 

temperatura. 3.- Coñecer as características dos ecosistemas en equilibrio. 4.- Coñecer a 

capacidade de autorregulación dos ecosistemas e describir algún sistema de 

autorregulación. 5.- Definir biodiversidade e saber a que se debe a súa importancia. 6.- 

Coñecer as principais causas da perda de biodiversidade e propoñer solucións que 

contribúan á súa conservación. 7.- Recoñecer as adaptacións corporais e de 

comportamento que farán posible a evolución. 8.- Utilizar as TIC para investigar e ampliar 

os coñecementos acerca dos fósiles que se encontraron no noso planeta. 9.- Adquirir 

vocabulario específico sobre a unidade e expresar os coñecementos adquiridos de forma 

oral e escrita. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1. Define ecosistema, identifica os compoñentes 

bióticos da biocenose e abióticos do biótopo, e recoñece algunhas relacións que se 

establecen entre eles. 2. Define nivel trófico e explica as características dos niveis tróficos 

do ecosistema. 3. Diferencia entre relación intraespecífica e interespecífica e coñece as 

principais asociacións. 4. Coñece as características dos dous tipos principais de 

ecosistemas: os terrestres e o acuáticos. 5. Enumera as características dos ecosistemas 

en equilibrio e as causas da súa perda. 6. Define o concepto de biodiversidade e xustifica a 

súa importancia como fonte de recursos para o ser humano e para o mantemento do 

equilibrio da biosfera. 7. Define extinción, coñece as principais causas da perda de 

biodiversidade e relaciónaas con algunhas medidas para a súa conservación. 8. Explica a 

adaptación como a adecuación dos organismos ás condicións do medio, distingue os seus 

tipos e recoñece o proceso da evolución como o mecanismo de aparición de novas 

especies. 9. Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da 

unidade, adquire vocabulario sobre os seres vivos, expresa coñecementos e opinións de 

forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 10. Obtén e organiza 

información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e 

responsabilidade. 11. Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa. 12. Desenvolve con autonomía a planificación do 

traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 

material básico de laboratorio, argumentando o proceso experimental seguido, describindo 

as súas observacións e interpretando os seus resultados. 13. Realiza presentacións sobre 

a importancia da biodiversidade.  

TEMA 4: O universo e a Terra 

DURACIÓN APROXIMADA: catro semanas 

CONTIDOS: 1.- O Universo. 2.- O concepto de universo. 3.- Xeocentrismo e 

heliocentrismo. 4.- O universo en expansión e o Big-Bang. 5.- Os compoñentes do 

universo: galaxias, nebulosas e estrelas. 6.- Concepto de ano luz. 7.- O sistema solar. 8.- A 

unidade astronómica. 9.- Os compoñentes do sistema solar: o Sol, os planetas, os satélites 

e outros corpos celestes. 11.- A orixe do sistema solar. 12.- A Terra como planeta. 13.- A 

forma da Terra. 14.- A situación da Terra no sistema solar. 15.- O movemento de rotación. 

A sucesión do día e da noite. 16.- O movemento de translación. As estacións do ano. 17.- 

A Lúa, o noso satélite. 18.- As características da Lúa. 19.- Os movementos de rotación e 

de translación. 20.- As fases da Lúa. 21.- As eclipses de Lúa e de Sol. 22.- As mareas. 23.- 

Comprensión de informacións, adquisición de vocabulario, uso da lingua como instrumento 

de comunicación e mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 24.- Coñecemento 

e uso responsable das TIC ao investigar sobre os seres vivos. 25.- Uso de estratexias para 

tratar a información, convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e 

participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 26.- Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolvemento de actitudes de 

respecto e colaboración ao traballar en grupo. 27.- Experimentación en Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de información a partir da selección e recollida de datos dunha 

experimentación. 28.- Coñecemento e uso de materiais, técnicas e recursos expresivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: - Coñecer o modelo xeocéntrico e o modelo heliocéntrico 

do universo e situalos no seu contexto histórico. - Coñecer o concepto actual de universo 

en expansión e os seus compoñentes: galaxias, nebulosas e estrelas. - Situar o sistema 

solar no universo, coñecer o seu tamaño e explicar a súa orixe. - Explicar as 

características do Sol, dos planetas e doutros corpos do sistema solar. - Coñecer os 
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movementos da Terra e explicar as súas consecuencias: a sucesión dos días e das noites, 

e as estacións do ano. - Describir os movementos da Lúa, as súas fases e explicar as 

causas que orixinan as eclipses e as mareas. - Utilizar diferentes TIC para investigar e 

ampliar os coñecementos sobre as características dos seres vivos. - Adquirir vocabulario 

específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de forma oral e 

escrita. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1. Coñece o modelo xeocéntrico e o modelo 

heliocéntrico, e sitúaos no seu contexto histórico. 2. Explica o concepto actual de universo 

en expansión e a teoría do Big-Bang, e coñece os seus principais compoñentes: galaxias, 

nebulosas e estrelas. 3. Explica o concepto de unidade astronómica. 4. Describe as 

características do Sol, dos planetas, dos satélites e doutros corpos celestes que constitúen 

o sistema solar. 5. Explica a orixe do sistema solar. 6. Describe a forma da Terra e coñece 

a súa situación no sistema solar. 7. Describe o movemento de rotación da Terra e a súa 

consecuencia: a existencia do día e da noite. 8. Explica o movemento de translación da 

Terra e a súa consecuencia: as estacións do ano. 9. Describe as características da Lúa e 

explica os seus movementos e as súas fases. 10. Define o concepto de eclipse e explica 

as eclipses de Lúa e as eclipses de Sol. 11. Define marea, preamar e baixamar, e explica 

as causas que orixinan as mareas. 12. Comprende os textos e as diferentes informacións 

obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre o universo, expresa coñecementos 

e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 13. Obtén e 

organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con 

interese e responsabilidade. 14. Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa. 15. Desenvolve con autonomía a planificación do 

traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 

material básico de laboratorio, argumentando o proceso experimental seguido, describindo 

as súas observacións e interpretando os seus resultados. 16. Utiliza materiais e recursos 

artísticos para a realización de debuxos dos movementos da Terra e da Lúa. 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, etc. 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Principios de febreiro 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Temas 1 e 2. Preguntas de desarrollo e 

tipo test. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de marzo 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Temas 3 e 4. Preguntas de desarrollo e 

tipo test. 



24 

 

Si o profesor o considera 

necesario, pode incluír a materia 

do 1º exame  

no 2º exame. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:  20 %      

  Exames…….: 80 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Será obrigatorio levar o caderno o día 

e traballar na clase para valorar o 

traballo diario. Os profesores poderán 

subir ou baixar a nota ata un punto 

dependendo da boa ou mala actitude 

RECUPERACIÓN: 

  
Mediante un exame : 

Data 

aproximada: 

As semanas 

seguintes á entrega 

de notas. 

  
Sen exame  

 

NOTA FINAL: Nota media das tres avaliacións 

sempre que o alumno teña 

recuperadas as avaliacións 

suspensas polos procedementos 

sinalados nesta programación. No 

caso de non ter realizada a 

recuperación, a nota final será 

suspenso. Aplicarase a norma xeral 

de redondeo para a elaboración da 

nota final nos casos nos que sexa 

necesario.  Aproban os alumnos 

con media de 5. Para axustarse a 

normativa legal, nos boletis 

aparecerá como nota da terceira 

avaliación a media das tres 

avaliacións e coincidirá ca nota final.  
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INGLÉS 

ASIGNATURA: INGLÉS 

CURSO: 1ºESO        AVALIACIÓN: 2ª          ANO ACADÉMICO:18-19 

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 4: Around the house   

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

 CONTIDOS : House hold activities,a museum brochure,Presente simple y continuo, conversación 

sobre una habitación e descrición de imagenes Word order subject verb object. 

TEMA 5 Let' eat 

Duración aproximada 15 dias 

CONTIDOS:Food and drink ,feelings, read an advice column and magazine articles ,uso de a, an, some, any, 

there is/there are,conversacion sobre comidas y pedir comida en un restaurante, word order adjetivos. 

TEMA 6 Sports 

Duración aproximada 15 días 

CONTIDOS: Verbos relacionados con la actividad deportiva, leer un articulo de internet e un school project, 

Can/can't, must/mustn't e adverbios de modo escoitar e comprender unha entrevista e explicación de 

normas nunha practica deportiva, linking words. 

2ª Aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE BASICOS: O alumno coñece e usa adecuadamente o 

vocabulario das unidades, entende e responde por escrito e oralmente os textos e listenings das 

unidades,pode facer descricións orais seguindo o modelo estudado, escribe pequenas descricións 

de habitacións, restaurantes e normas de un deporte 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO CLASSROOM WORK 

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis, exposicións orais, mostrar interes e participar nas 

actividades propostas tanto individual como de grupo. A inclusión dun libro de lectura e opcional según o 

criterio de cada profesor 

 EXAMES: Máximo dous por avaliación 

  EXAMEN 1:         
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   DATA APROXIMADA: Ultima semana de Xaneiro principios de Febreiro 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Todo o dado na primeira avaliación máis os Temas 4 e parte do 5 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Mediados de Marzo aprox. 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Todo o dado incluído o tema 6 

 

 

     

  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

  Listening 10% 

Reading 15% 

Writing 20% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Speaking 15% 

Classroom Work 10% 

 

 NOTA DE AVALIACIÓN: O alumno ten que ter acadado mínimo un 30% en cada 

apartado para que se considere aceptable. Non poderá haber ningún apartado en branco. 

No caso de non superar a avaliación poderá ser recuperada na seguinte dado a 

continuidade da materia. 

     

     

  
 

RECUPERACIÓN: 

   Mediante exame Data aproximada:  

   Sen exame   
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 MATERIA : EDUCACIÓN FÍSICA 
 
  CURSO   1º ESO             AVALIACIÓN 2ª             CURSO 2018-19 
 

Sesións aproximadas: 24 dias 

 

A) PROGRAMA 

TEMA 5.- INICIACIÓN ÓS DEPORTES COLECTIVOS 

Duración aproximada: 6 días 

Contidos científicos:Coñecemento da lóxica interna dos xogos.Práctica de diferentes modalidades 
deportivas colectivas Deseño e creación de actividades deportivas e xogos novos  

Obxectivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): Modificar a lóxica interna dos xogos para 
crear novas actividades deportivas. Coñecer e practicar diferentes deportes colectivos 

  

TEMA 6.- TÉCNICAS DE RELAXACIÓN E MASAXE 

Duración aproximada: 2 días 

Contidos científicos:Coñecemento de diferentes técnicas de relaxación. Práctica de técnicas de 
respiración e relaxación 

Obxectivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): 

Recoñecer  as  posibilidades  das  técnicas  de  relaxación   como  forma  para  eliminar ensións 
e mellora da calidade de vida. Saber distinguir entre a respiración diafragmática e a torácica. 

  

TEMA 7.- INICIACIÓN O SENDEIRISMO E Á ORIENTACIÓN 

Duración aproximada: 6 días 

Contidos científicos: Sinalización de percorridos.Equipamento básico: roupa, calzado mochila. 

Uso de google earth para a creación de rutas de sendeirismo. Práctica de xogos de pistas. 
Coñecemento das posibilidades do entorno natural como medio para a realización de actividades 
físicas 

Obxectivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): Crear 
unha ruta a través de google earth. coñecer e diferenciar un GR 
dun PR. 

Obxectivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): Recoñecer as posibilidades das 
actividades de orientación  como forma para mellorar a autoestima e a calidade de vida. 
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TEMA 9.- HABITOS SAUDABLES  

Duración aproximada: 2 días  

Contidos científicos: Postura e hixiene postural. Coñecemento e práctica de hábitos de vida 
saudable 

Obxectivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación):Sensibilizarse sobre a importancia dunha 
dieta equilibrada e a relación de esta sobre o estado de saúde. Manter unha actitude hixiénica e 
postural correcta a hora de realizar os exercicios 

  

B.- OBXECTIVOS ACTITUDINAIS 

B1) De carácter xeral 

Ser puntual 

Traer a clase roupa adecuada e roupa para mudarse  e ducharse tras a sesión 

Esforzarse e ter actitude positiva na clase 

Traballar colaborando con compañeiros e profesor 

Coidar o material deportivo e as instalacións 

Mostrar interese e respecto polas actividades e os contidos da materia. 

B2) Específicos do trimestre: 

Entender os efectos da relaxación sobre o organismo e a saúde. Crear unha 
ruta de sendeirismo a través de google earth 

Traballar o acondicionamento xeral das capacidades físicas relacionadas coa saúde. Respectar e 
aceptar as normas e regulamentos dos diferentes deportes de equipo. Coñecer  as  posibilidades  do 
 entorno  natural  como  medio  para  a  realización  de actividades físicas recreativas. 
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C.- AVALIACION 

C1) INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN: 

  

CONTIDOS CONCEPTUALES 

Exame de tipo teórico de pregunta corta ou tipo test sobre os contidos desenvolvidos no 
trimestre (90%) 

Observación sistemática, rexistros anecdóticos e pequenos traballos relacionados cos 
contidos teóricos que se están a tratar. (10%) 

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

Exame de tipo práctico que consistirá en dúas partes(90%) 

·     Avaliación dos deportes de equipo. 

·     Avaliación das diferentes fases da respiración. 

·     Avaliación dunha ruta de sendeirismo a través de google earth. 

  

Rexistro anecdótico 10% CONTIDOS ACTITUDINAIS 

Lista de control cos elementos das actitudes (80%) Rexistro anecdótico (20%) 

Os alumnos exentos: 

- Terán que facer un diario escrito das sesións impartidas na avaliación 

- Presentarán un traballo monográfico sobre un tema proposto polo profesor. 

Participarán, na medida do posible, axudando o profesor e os compañeiros cando sexan 
requiridos. 

s alumnos que non xustifiquen de xeito apropiado (oficial) unha falta de asistencia serán penalizados 
con -0,3 a nota media da avaliación e o dobre cada vez que o caso se repita (0,60, 1,20...) 

Os alumnos que en máis dunha ocasión non traian a ropa o non xustifiquen de xeito apropiado a non 
realización das sesións prácticas serán penalizados con -0,20 na nota media da avaliación e o doble 
cada vez que o caso se repita (0,40, 0,80...) 

USO DE MATERIAIS OU MEDIOS ILÍCITOS 

1. Para a realización dos controis ou das probas de avaliación non está permitido outro material 
que o distribuído polo profesorado e aquel que expresamente autorice.  

2. Nas probas escritas, o uso ou a tenencia de medios ilícitos, tanto documentais como 
electrónicos, detectados de forma flagrante polo profesorado, implicarán a anulación da proba. 
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3. Cando se trate de traballos individuais ou grupais ou de prácticas entregadas polo alumnado, o 
uso fraudulento do traballo doutros como se dun mesmo se tratara e coa intención de 
aproveitalo en beneficio propio acarreará as sancións previstas no seguinte apartado. 

4. Deberá constar documentalmente un informe da incidencia elaborado polo profesorado que 
inclúa as circunstancias do feito e a actuación levada a cabo. 

CUALIFICACIÓN DA PROBA FRAUDULENTA 

A realización fraudulenta de calquera control ou proba de avaliación implicará a cualificación de 0 (en 
Bacharelato) ou 1 (na ESO) na proba correspondente e o suspenso na avaliación en curso, 
eventualidade que será anotada ademais no seu boletín de cualificacións por parte do titor, iso con 
independencia de outras responsabilidades en que o estudante poida incorrer.  

No caso de ter copiado nun exame final de xuño, a recuperación haberá de efectuarse en setembro. 
Esta cualificación deberá basearse na constancia indubitada da fraude e non na sospeita non 
confirmada do uso de medios ilícitos. 

EFECTOS DISCIPLINARIOS 

O profesor que detectara unha irregularidade deberá comunicalo a xefatura, entregando o informe 
elaborado, aos efectos de instar, de ser necesario, á apertura dun expediente disciplinario. 

 

C2) Criterios de cualificación: 

Cada unha das partes da avaliación terá que estar aprobada para poder superar o trimestre dentro 
da materia. Haberá, ademais, traballos optativos tanto de carácter práctico como conceptual para 
optar a subir nota nos apartados conceptos e procedementos. 

Nota de avaliación final: conceptos (30%) + procedementos (50%) + actitudes (20%). 

 

C3) Recuperación 

Para a recuperación da materia pendente deberá ser avaliado nas probas ordinarias teóricas e 
prácticas, tendo en conta que cada profesor no seu curso correspondente pode controlar e valorar si 
presenta unha evolución positiva do alumno/a no curso superior.  

Para ter o dereito ó exame de Maio e imprescindible o normal seguimento das actividades de 
aprendizaxe que o alumno/a do nivel que cursa ademais da entrega de dous traballos teóricos, uno 
no primeiro trimestre e o outro no segundo trimestre 

C4) Plan lector: non ten incidencia nas notas de avaliación. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 

MATERIA : EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 

 

CURSO: 1º ESO                                    AVALIACIÓN:1ª                     ANO ACADÉMICO:18/19 

 

A.-PROGRAMA 

 : CONTIDOS  1.-Elementos configurativos da imaxe: punto, liña e plano. 2.- Elementos de 
expresión plástica: liña, textura e cor. 3.- Composición: elementos. O ritmo na composición.4.- 
A cor coma fenómeno físico e visual. Mestura aditiva e mestura substractiva. Círculo 
cromático; Cores complementarias; gama cálida, fría e acromática. 5.-  Texturas naturais e 
artificiais.  Capacidade expresiva das texturas. 6.- Materiais e técnicas de debuxo e pintura. 
Técnicas plásticas. 7.-Imaxe e a comunicación visual. Iconicidade, graos de iconicidade. Imaxe 
figurativa e imaxe abstracta. 8.-Comunicación visual. Símbolos e iconas. Comunicación visual: 
características e elementos que interveñen nela. Funcións das mensaxes na comunicación 
visual e audiovisual. 

 

 ESTANDARES DE APRENDIZAXE : 1.-  Identifica os elementos configuradores da imaxe.2.- 
Experimenta co punto, a liña e o plano, de xeito individual, traballando con eles en producións 
gráfico-plásticas propias. 3.-Identifica e aplica os conceptos de equilibrio, proporción e ritmo en 
composicións básicas.4.- Realiza composicións con diferentes técnicas segundo as propostas 
establecidas por escrito.5.- Realiza composicións modulares con diferentes procedementos 
gráfico-plásticos en aplicacións de deseño textil e ornamental. 6.-Coñece e identifica as cores 
primarias e secundarias, as cores complementarias e as gamas cromáticas cálida e fría. 7.-
Comprende o concepto de textura e sabe clasificar as texturas segundo os criterios 
establecidos. 8.-Realiza composicións con texturas táctiles empregando a técnica de “frottage”. 
9.-Utiliza os lápices de cores para facer efectos de transparencia, mesturas substractivas e 
obter escalas de valor.10.- Diferencia imaxes figurativas  de abstractas. 11.-Receñece e ordea 
imaxes segundo o seu grao de iconicidade. 12.- Distingue símbolos de iconas.13.-  Mantén o 
seu espazo de traballo e o seu material en orde e estado perfectos, e achégao á aula cando é 
necesario para a elaboración das actividades de clase. 

  

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 

DE CONTROL  DO TRABALLO DIARIO : Mediante láminas, traballos e actividades que o alumno debe 

realizar na aula. O profesor debe observar de xeito directo a  forma de traballar do alumno para detectar e 

correxir posibles erros no momento no que se producen. Ou ben, suxerir ou orientar ao alumno naqueles 

traballos de carácter máis creativo.  Para poder traballar na aula, é obrigatorio que o alumno achege á clase  

o material preciso que lle sea indicado polo profesor. 

Os traballos serán entregados obrigatoriamente na data fixada polo profesor. Aqueles traballos que se 

entreguen fora do prazo serán penalizados na calificación. 

 

EXAMES: 
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  EXAMEN 1: 

   DATA APROXIMADA: Ultima semana de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA: Exame tipo test e preguntas para completar sobre 

os contidos teóricos vistos no trimestre. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 AVALIACIÓN PARCIAL: 

Estándares de aprendizaxe de tipo instrumental, relacionados coa adquisición de 

destrezas e habilidades, avaliados  a través das láminas,actividades e traballos 

realizados durante o trimestre. Porcentaxe da nota (60%). 

Estándares de aprendizaxe de tipo conceptual, relacionados coa comprensión dos 

contidos e conceptos teóricos da materia, avaliados a través do exame. Porcentaxe da 

nota (30%) 

Estándares de aprendizaxe de tipo actitudinal, relacionados coa actitud do alumno hacia 

a materia, a constancia e esforzo no traballo en clase e a achega do material 

diariamente, avaliados a través do control escrito polo profesor. Porcentaxe da nota 

(10%) 

 A nota da avaliación parcial será a suma das porcentaxes indicadas. 

 Para poder aprobar a avaliación é  obrigatorio ter entregados todos os traballos 

feitos durante o trimestre e cualificados positivamente ao menos un 70 % deles. 

 

RECUPERACIÓN:  O alumno deberá realizar aquelas láminas que tiveron una cualificación 

insuficiente ou que non foron entregadas no seu momento.  O prazo de entrega será establecido polo 

profesor. Só realizarán exame teórico os alumnos que acadasen menos dun 3 na nota do exame da 

avaliación. 

 

AVALIACIÓN FINAL: 

A nota final de Xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións, tendo en 

conta que todas deberán estar cualificadas positivamente.  

. A nota da 3ª avaliación que aparecerá no boletín será a mesma que a de Xuño.  
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OBRADOIRO DE MÚSICA 
 

ASIGNATURA: MÚSICA OBRADOIRO 

CURSO: 1º ESO                                     AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO: 18-19 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: BLOQUE 1: Interpretación e creación 

 DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 CONTIDOS: B1.1.d) Utilización de grafías convencionais na lectura, na escritura e na 

interpretación de cancións e de pezas instrumentais sinxelas.   B1.2.b) Iniciación ao canto: 

respiración diafragmática. Postura correcta para o canto, a respiración, emisión e a 

proxección da resonancia da voz. Exercicios e quecemento vocal progresivo.   B1.3.a) O 

corpo como medio de expresión musical: características xenéricas e formais.   B1.3.b) 

Improvisación de pequenas pezas de xeito individual mediante o uso da voz e da 

percusión corporal.   B1.4.a) A escala musical e os eu uso máis habitual na música 

occidental. Uso da escala diatónica maior e da escala pentatónica.   B1.4.b) Improvisación 

de pequenas estruturas polifónicas utilizando un ostinato e a escala pentatónica.   B1.5.a) 

As posibilidades expresivas do noso corpo. Elemento básicos da expresión corporal.   

B1.5.b). Utilización da escoita de pequenas melodías para realizar coreografías 

individuais.   B1.6.a) Ergonomía. Elementos para unha correcta colocación postural á hora 

de interpretar calquera instrumento ou de traballar a nosa voz.   B1.7.a) A forma musical: 

formas binarias e ternarias.   B1.8.a) Práctica de pezas musicais aprendidas a través da 

memorización e da lectura de partituras.   B1.8.b) Práctica das pautas básicas da 

interpretación: silencio, atención ao director e aos demais intérpretes, audición interior, 

memoria e adecuación ao conxunto. Atención ao silencio como elemento básico do feito 

musical.   B1.8.c) Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en 

grupo e a achega das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa 

común.   B1.9. Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e 

interpretativas propias e respecto ante outras formas de expresión.   B1.10.a) Exploración 

das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades técnicas para a 

interpretación. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.1 (B1.1.2 e B1.1.3) Identificar o pulso, figuras rítmicas 

básicas (redondas, brancas, negras e corcheas, e os seus silencios); sonoridade mayor e 

menor; timbres instrumentais e vocais e diferentes intensidades e velocidades.   B1.2.1 

(B1.2.2, B1.2.3 e B1.2.4) Cantar as cancións e exercicios propostos en clase de forma 

correcta en todos os procesos: postura, respiración, emisión e resonancia da voz.   

B1.3.Utilizar os diferentes sons producidos mediante percusión corporal e coa voz, para a 

creación, a improvisación e a interpretación de pequenas pezas rítmicas.   B1.4.1 (B1.4.2 

e B1.4.3) Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os 

modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. A partir das indicacións do 

docente, coa voz, percusión corporal, pequena percusión, instrumentos de láminas e 

demais instrumentos de aula.   B1.4.4.Coñecer e definir a escala musical e os seus tipos.   

B1.5.Integrar os movementos dunha coreografía de forma sincronizada co pulso.   

B1.6.Interpretar pezas instrumentais cunha postura corporal adecuada e con precisión 

rítmica e melódica.   B1.7.Coñecer e explicar as formas musicais (binarias, ternarias) e 

coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de 

organización musical.   B1.8.1 (B1.8.2, B1.8.3 e B1.8.4) Amosar interese polo 
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desenvolvemento das capacidades e habilidades como medio para as actividades de 

interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a interpretación en grupo e 

achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.   

B1.8.5.Interpretar vocal e instrumentalmente e memorizar pezas musicais e cancións.   

B1.9.Demostrar interese polas actividades de composición e de improvisación e amosar 

respecto polas creacións dos seus compañeiros/as.   B1.10.Explorar as posibilidades de 

distintas fontes e obxectos sonoros. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.1.Identifica figuras rítmicas básicas: redondas, 

bracas, negras e corcheas.   B1.1.2.Diferenza contornos melódicos maiores e menores.   

B1.1.3.Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións 

sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias.   B1.2.1.Mantén unha correcta 

postura e respiración ao entoar   B1.2.2.Coñece e comprende o seu proceso de emisión e 

resonancia da voz.   B1.2.3. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que 

permitan unha correcta emisión da voz.   B1.2.4.Practica a relaxación, a respiración, a 

articulación, a resonancia e a entoación.   B1.3.1.Utiliza os elementos producidos para 

elaborar pezas instrumentais e vocais de carácter rítmico.   B1.4.1.Improvisa e interpreta 

estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e 

os ritmos máis comúns.   B1.4.2.Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar 

arranxos e crear cancións e pezas instrumentais.   B1.4.3.Realiza improvisacións e 

composicións partindo de pautas previamente establecidas.   B1.4.4.Coñece , sabe e 

define a escala musical e os seus tipos.   B1.5.1.Utiliza os elementos e recursos 

adquiridos para elaborar coreografías.   B1.5.2.Segue o pulso ao moverse en 

coreografías.   B1.6.1.Mantén unha postura correcta ao tocar ante os instrumentos.   

B1.6.2.Utiliza técnicas adecuadas ao tocar os diferentes instrumentos.   B1.6.3.Busca a 

precisión rítmica e melódica nas interpretacións.   B1.6.4.Adquire e aplica as habilidades 

técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel.   

B1.7.1. Coñece, sabe e explica as formas musicais (binarias, ternarias) e coñece e 

comprende os conceptos e termos básicos relacionados cos procedementos compositivos 

e cos tipos formais.   B1.8.1.Amosa interese polo coñecemento e polo coidado da voz, do 

corpo e dos instrumentos.   B1.8.2.Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, 

atención ao/á director/a e aos/as outros/as intérpretes, adecuación ao conxunto, 

amosando espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo.   

B1.8.3.Participa de xeito activo en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con 

actitudes de mellora e de compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.    

B1.8.4.Amosa apertura e respecto cara ás propostas do docente e dos compañeiros/as.    

B1.8.5.Interpreta vocal e instrumentalmente e memoriza pezas musicais e cancións.   

B1.9.1.Demostra unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades e respecta 

as distintas capacidades e formas de expresión dos seus compañeiros/as.    

B1.10.1.Investiga e indaga de forma creativa as posibilidades sonoras e musicais dos 

obxectos. 

TEMA 2: BLOQUE 2: Escoita 

 DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 CONTIDOS: B2.1. Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música 

escoitada.   B2.2. Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e de 

instrumentos e das agrupacións vocais e instrumentais.   B2.3. Identificación dos 

elementos da música e das súas características na audición e na análise de obras 

musicais, e determinar a obra, autor, intérprete, época, país, forma ou xénero, timbre.   

B2.5. Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas durante 

a escoita. 
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.1. Identificar e coñecer as posibilidades físicas dos 

instrumentos de que se dispoña na aula.   B2.2.1 (B2.2.2 e B2.2.3) Analizar diversas 

producións sonoras e comparar diferentes versións, valorando a práctica e a técnica 

dos/das intérpretes e o esforzo e a dedicación dos estudantes e dos profesionais da 

música. B2.2.4.Coñecer e saber a clasificación dos tipos de voces e de instrumentos e das 

agrupacións vocais e instrumentais e recoñecer auditivamente os tipos de voces e de 

instrumentos e das agrupacións vocais e instrumentais.   B2.3.1Ler distintos tipos de 

partituras no contexto de actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de audición.   

B2.3.2 Identificar as audicións propostas, identificar os elementos da música e as súas 

características na audición e na análise de obras musicais, determinar a obra, autor, 

intérprete, época, país, forma ou xénero, timbre.    B2.5.Valorar o silencio como condición 

previa para participar nas audicións. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B2.1.1.Diferenza as sonoridades dos instrumentos da 

aula, así como a súa forma e os diferentes tipos de voces.   B2.2.1.Relaciona o feito 

musical con múltiples contextos.   B2.2.2.Emprega conceptos musicais para comunicar 

coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita con rigor e claridade.   

B2.2.3.Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, 

amosando unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música.   

B2.2.4.Coñece e sabe a clasificación dos tipos de voces e de instrumentos e das 

agrupacións vocais e instrumentais e recoñece auditivamente os tipos de voces e de 

instrumentos e das agrupacións vocais e instrumentais.   B2.3.1.Segue partitura sinxelas 

como apoio á audición.   B2.3.2. Identifica as audicións propostas, identifica os elementos 

da música e as súas características na audición e na análise de obras musicais, e 

determina a obra, autor, intérprete, época, país, forma ou xénero, timbre.   B2.5.1.Valora o 

silencio como elemento indispensable para a audición. 

TEMA 3: BLOQUE 3: Contextos musicais e culturais 

 DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 CONTIDOS: B3.2. Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, 

artísticas e formais.   B3.3. Música de diferentes épocas e culturas, nomeadamente a 

galega. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B3.2.1 (e B3.2.2) Amosar interese por coñecer música de 

distintas características, épocas e culturas e por ampliar e diversificar as propias 

preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e respectuosa.   B3.2.3.Coñecer e 

explicar diferentes estilos na música actual: as súas características culturais, artísticas e 

formais.   B3.3.1 (B3.3.2 e B3.3.3) Contextualizar as obras interpretadas amosando 

interese por diversificar o seu repertorio.   B3.3.4.Coñecer e explicar a música de 

diferentes épocas e culturas, nomeadamente a galega. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B3.2.1. Amosa interese por coñecer distintos xéneros 

musicais e as súas funcións expresivas, gozando delas como oínte.   B3.2.2. Comunica 

coñecementos, xuizos e opinións musicais de forma oral e escrita con rigor e claridade.   

B3.2.3. Coñece, sabe e explica diferentes estilos na música actual: as súas características 

culturais, artísticas e formais.   B3.3.1 Emprega un vocabulario adecuado para describir 

percepcións e coñecementos musicais.   B3.3.2. Utiliza fontes de información para indagar 

sobre as novas tendencias, os representantes e grupos de música popular, reflexionanado 

sobre elas.   B3.3.3. Interésase por pampliar e diversificar as preferencias.   

B3.3.4.Coñece, sabe e explica a música de diferentes épocas e culturas, nomeadamente 

a galega. 
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TEMA 4: BLOQUE 4: Música e tecnoloxías 

 DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 CONTIDOS: B4.c. Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación 

musical.   B4.d. Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación 

e gravación de pezas musicais. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos disponibles, amosando 

un coñecemento básico das técnicas e os procedementos necesarios para gravar e 

reproducir.   B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos disponibles para a 

indagación do feito musical.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: B4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades 

que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade musical.   

B4.2.1. Utiliza fontes e procedementos apropiados para a elaboración de traballos sobre 

temas relacionados con feito musical. 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Libretas, chamadas de clase, intervencións voluntarias, traballos mandados polo profesor, 

traballos coas tics, probas curtas e de diferentes tipos (nas que entrará a parte da materia que 

determine o profesor de entre a materia dada desde principio de curso), resumes, comentarios, 

actividades, apuntes, esquemas ou calquera outra cuestión que o profesor/a poña como 

traballo de libreta, etc. 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de febreiro comezos de marzo  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Exame escrito no que entrarían os bloques 1, 2 e 3 desta avaliación cos seus 

correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos máis a materia dada desde 

principio de curso cos seus correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos. É 

preciso unha nota mínima de 3 puntos sobre 10 no examen escrito para que esta parte 

escrita faga media co resto dos apartados. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Finais de febreiro comezos de marzo  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Exame Práctico-oral que consiste na interpretación de esquemas rítmicos e 

interpretación vocal e instrumental de cancións dadas no trimestre. Aclaración: O 

departamento de música acordou que cada profesor determinará se a parte práctica-

oral a avalía cun exame entre o finais de febreiro e comezos de marzo tal como se 

acaba de relatar ou durante o trimestre a través de controis dos que o profesor informa 

de cando se fan e a qué alumnos lles toca. En calquera caso a súa valoración é dun 

10% na nota de avaliación, tal como se reflexa abaixo.  
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  EXAMEN 3:       

   DATA APROXIMADA:  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

 

 

 

 

    

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario valórase cun 40% na nota da 2ª avaliación, que se traducen en 4 puntos. 

 Os exames valóranse cun 60% na nota da 2ª avaliación, que se traducen en 6 puntos. 
Deses 6 puntos, 5 puntos corresponden ó exame escrito e 1 puntos ó exame oral. 

Nota da 2ª avaliación= exame escrito: 50% (5 ptos) + exame práctico-oral: 10% (1 pto) + traballo 
diario: 40% (4 ptos) = 100% = 10 ptos. 

 
O grao mínimo de consecución para superar a avaliación afecta ós dous apartados: os exames e o 
traballo diario. Dos 10 puntos da nota de avaliación, e tendo en conta as respectivas porcentaxes 
anteriores, os 5 puntos correspondentes ó grao mínimo de consecución para superar a avaliación 
quedarán da seguinte maneira: 2’5 puntos serán do exame escrito, 0’5 puntos do exame práctico 
oral, e 2 ptos do traballo diario. 

Os estándares Estándar B3.2.2 [Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e 
escrita con rigor e claridade] e B3.3.1 [Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais] aplícanse a todos os contidos da programación de música de 1º ESO.  
 
Traballos obrigatorios: o profesor propondrá traballos en relación cos dous estándares seguintes e 
determinará se estes traballos se fan nunha única avaliación ou  se reparten en diferentes avaliacións:  

 Estándar B4.1.1 Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas 
como ferramentas para a actividade musical. Valoración: Desde 0'44 ata a valoración total do 
traballo diario na nota de avaliación (40% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 13’36% na nota da 3ª 
avaliación). 

 Estándar B4.2.1 Utiliza fontes e procedementos apropiados para a elaboración de traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. Valoración: Desde 0'33 ata a valoración total do 
traballo diario na nota de avaliación (30% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 13’36% na nota da 3ª 
avaliación). 

 

En canto á valoración dos estándares de aprendizaxe: 
 No caso dun exame do tipo de preguntas cortas e/ou preguntas a desenvolver dun mesmo 

estándar de aprendizaxe pódense facer unha ou varias preguntas. En cada unha das 
preguntas dun mesmo estándar de aprendizaxe tense en conta estas gradacións:  

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

 Grao mínimo: a metade da puntuación da pregunta. A resposta é correcta, con 
coherencia e claridade, cunha terminoloxía adecuada (e unha simboloxía adecuada 
no caso que corresponda) e cun contido suficiente. 

 Grao total: o total da puntuación da pregunta. A resposta é correcta, con coherencia e 
claridade, cunha terminoloxía adecuada (e unha simboloxía adecuada no caso que 
corresponda) e co contido total. 

 A gradación comprendida entre cero e a metade da puntuación da pregunta 
corresponde a unha resposta cun contido menor que o suficiente, e que é correcta, 
ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía adecuada (e unha simboloxía 
adecuada no caso que corresponda). 



38 

 

 A gradación comprendida entre a metade da puntuación da pregunta e a puntuación 
total da pregunta corresponde a unha resposta cun contido maior que o suficiente 
pero que non chega a ser total, e que é correcta, ten coherencia e claridade e usa 
unha terminoloxía adecuada (e unha simboloxía adecuada no caso que corresponda). 

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións das 
preguntas (cortas ou a desenvolver) que se fagan dese estándar de aprendizaxe en 
cuestión. 

 No caso dun exame de tipo test: dun mesmo estándar de aprendizaxe será necesario un 
número par de preguntas tipo test coa mesma puntuación cada unha, e como a pregunta 
tipo test se sabe ou non se sabe, teremos as seguintes gradacións: 

 O grao total corresponde ó total das preguntas tipo test deste estándar de aprendizaxe 
acertadas.  

 O grao mínimo corresponde á metade das preguntas tipo test deste estándar de 
aprendizaxe acertadas.  

 O grao nulo corresponde a que non sabe ningunha pregunta tipo test deste estándar 
de aprendizaxe.  

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións das 
preguntas tipo test que se fagan dese estándar de aprendizaxe en cuestión. 

 No caso do exame práctico-oral (que se pode facer cun exame oral no trimestre, ou tamén 
durante o trimestre a través de controis dos que o profesor informa de cando se fan e a qué 
alumnos lles toca) dun mesmo estándar de aprendizaxe pódense facer unha ou varias 
preguntas (de lectura musical, de interpretación vocal ou instrumental, de interpretación 
memorizada, improvisación e composición, etc). En cada unha das preguntas dun mesmo 
estándar de aprendizaxe tense en conta estas gradacións:  

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

 Grao mínimo: a metade da puntuación da pregunta. Corresponde a un grao aceptable 
de lectura musical, de interpretación vocal ou instrumental, de interpretación 
memorizada, improvisación, composición, etc. 

 Grao total: o total da puntuación da prengunta. Corresponde a un grao moi bó de 
lectura musical, de interpretación vocal ou instrumental, de interpretación memorizada, 
improvisación, composición, etc. 

 A gradación comprendida entre cero e a metade da puntuación da pregunta 
corresponde a quen non chega a un grao aceptable de lectura musical, de 
interpretación vocal ou instrumental, de interpretación memorizada, improvisación, 
composición, etc. 

 A gradación comprendida entre a metade da puntuación da pregunta e a puntuación 
total da pregunta corresponde a que ten un grao maior que o aceptable pero que non 
chega a ser o total.  

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións das 
preguntas que se fagan dese estándar de aprendizaxe en cuestión. 

 No caso de que calquera estándar de aprendizaxe sexa obxecto de valoración no traballo 
diario con calquera dos seus instrumentos de control, e tendo en conta a puntuación que se 
dea a ese estándar de aprendizaxe en cuestión no traballo diario o grao total terá o total 
desa puntuación que corresponda a este estándar de aprendizaxe en cuestión; o grao 
mínimo terá a metade da puntuación que corresponda a ese estándar de aprendizaxe en 
cuestión; e o grao nulo será se non sabe ese estándar de aprendizaxe en cuestión. A 
gradación comprendida entre o grao nulo e o grao mínimo corresponde a un contido menor 
que o suficiente, e que é correcto, ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía 
adecuada (e unha simboloxía adecuada no caso que corresponda). A gradación 
comprendida entre o grao mínimo e o grao total corresponde a un contido maior que o 
suficiente pero que non chega a ser total, e que é correcto, ten coherencia e claridade e usa 
unha terminoloxía adecuada (e unha simboloxía adecuada no caso que corresponda). No 
caso dunha proba curta que non sexa de tipo test a valoración dos estándares de 
aprendizaxe é como na de calquera dos instrumentos de control do traballo diario que se 
acaba de relatar. No caso dunha proba curta de tipo test: dun mesmo estándar de 
aprendizaxe será necesario un número par de preguntas tipo test coa mesma puntuación 
cada unha, e como a pregunta tipo test se sabe ou non se sabe, teremos as seguintes 
gradacións: 
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 O grao total corresponde ó total das preguntas tipo test deste estándar de aprendizaxe 
acertadas.  

 O grao mínimo corresponde á metade das preguntas tipo test deste estándar de 
aprendizaxe acertadas.  

 O grao nulo corresponde a que non sabe ningunha pregunta tipo test deste estándar 
de aprendizaxe.  

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións das 
preguntas tipo test que se fagan dese estándar de aprendizaxe en cuestión. 

No caso de que os estándares referidos á lectura musical, interpretación vocal ou 
instrumental, de interpretación memorizada, improvisación e composición, etc, sexan 
obxecto de valoración no traballo diario téñense en conta as mesmas gradacións que se 
indicaron no exame práctico-oral. 

 
RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un exame de recuperación escrito, que se 
fará a finais da 2ª avaliación ou principios da 3ª avaliación. 
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que aprobar a parte práctica-oral da seguinte 
avaliación a través do exame práctico-oral a finais do 3º trimestre ou durante o 3º trimestre a través 
dos controis tal como se explica anteriormente. 
 

Nota final = nota da 1ª avaliación: 33'3% (3'33 ptos) + nota da 2ª avaliación: 33'3 % (3'33 ptos) + 

exames do terceiro trimestre: 20´04 % (2’004 ptos) + traballo diario do terceiro trimestre: 13’36% 

(1’336 pto) = 100% = 10 ptos. 
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RELIXIÓN 
 

ASIGNATURA: RELIXIÓN 

CURSO: 1º ESO                                   AVALIACIÓN: 2ª                       ANO ACADÉMICO: 2018 - 19 

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: XESÚS DE NAZARET.  

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

 CONTIDOS  : 1.- Divindade e humanidade de Xesús de Nazaret. 2.- A súa época 

histórica. 3.- Os milagres e a mensaxe de Xesús. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Distinguir entre os trazos humanos e os divinos de 

Xesús. 2.- Descubrir a importancia da presenza de Xesús na Historia. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- Identifica e clasifica as diferenzas entre 

a natureza humana de Xesús e a divina nos distintos textos do Novo Testamento (CL, 

AA). 2.- Fai un percorrido sobre o que se dí de Xesús na arte, na literatura, no cine, na 

música na época actual (CL, CD, CSC, SIEE, CEC). 

 

TEMA 2: OS EVANXEOS E A MORAL DE XESÚS. 

  DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

CONTIDOS: 1.- Características e composición dos Evanxeos. 2.- Destinatarios e 

distintas   formas de interpretar a figura de Xesús. 3.- ¿Qué tipo de moral se propón nos 

Evanxeos?. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Analizar a mensaxe e os destinatarios dos Evanxeos. 

2.- Comprender o seu proceso de formación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- Recoñece a partir da lectura dos 

textos evanxélicos os trazos da personalidade de Xesús (CL, SIEE). 2.- Ordena e 

explica coas túas propias palabras os pasos de formación e composición dos Evanxeos 

(CL, CEC).   

TEMA 3: OS EVANXEOS E A RESURRECCIÓN DE XESÚS. 

  DURACIÓN APROXIMADA: 20 días. 

CONTIDOS: 1.- Historicidade do acontecemento da Resurrección. 2.- Documentos, 

reliquias, restos arqueolóxicos que aportan datos importantes sobre este feito. 3.-  As 

aparicións de Xesús resucitado a unhas mulleres, especialmente a María Magdalena, e 

os discípulos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Entender qué significa o sentimento de resurrección 

a nivel humano e a nivel cristián. 2.- Analizar algunhas das teorías de outras relixións 

sobre a realidade da morte e do “mais alá”. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Comparte en grupo experiencias humanas ou 

cristiáns nas que se pode falar de resurrección, servíndote para iso da contemplación 

da Sábana Santa de Turín ou escoitando a canción de Amaral, “Resurrección” (Disco: 

Pájaros en la cabeza) (CL, CD, CSC, SIEE, CEC). 2.- Destaca a importancia da 

presenza de mulleres como primeiras testemuñas da Resurrección de Xesús e as súas 

consecuencias na historia do cristianismo (CL, CSC, CEC, SIEE, CMCT). 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, exposicións 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Primeira quincena de Marzo. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 1, 2 e 3. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: X 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

  EXAMEN 3: (excepción á regra)       

   DATA APROXIMADA:  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

       

   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    50 %      

  Exames…….: 50 % 
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 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: 50% dos instrumentos de control vanse distribuir do seguinte modo: 

chamadas de clase, traballos, control oral, actitude, convivencia, respeto, 

comportamento. 

50% do exame que normalmente é oral no momento en que o alumno 

presenta o seu caderno de traballo e traballos. Faránselle varias preguntas.  

 

 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada:  

  xSen exame   

   

NOTA FINAL: ( 

moi importante 

que quede moi 

clariño) 

 

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta as 

recuperacións. Poderán facer unha nova recuperación, a final de curso, aqueles 

alumnos que teñan unha o dúas avaliacións suspensas. A cualificación da terceira 

avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que a cualificación da 

terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso.  
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VALORES ÉTICOS 
 

VALORES ÉTICOS 

CURSO:1º ESO AVALIACIÓN:1ª  

 

A.-PROGRAMA 

TEMA1 QUEN É UNHA PERSOA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 CONTIDOS :  

1. O concepto de persoa  

2. Características da persoa 

3. A dignidade da persoa  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. alumnado será capaz de describir quen son como persoas, 

qué é ser persoa, as súas principais características e valorar 

(non só teórica senón tamén practicamente) qué entenden 

por dignidade.  

2. Consecución axeitada á súa madurez das competencias 

clave e os elementos transversais, en especial a de 

comunicación lingüística, tanto oral como escrita, pero tamén 

as de educación cívica, aprender a aprender, competencias 

sociais e capacidade de emprendemento.(CCL,CSC, CAA, 

CSIEE, CD, CMCCT) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

 Describir quen son como persoa (1 p) 

 Analizar que é a dignidade e quitar as consecuencias para a 

propia vida (1 p) 

 Descubrir que significa que a persoa é responsable da súa 

vida (1 p) 

 Describir a dimensión comunitaria da persoa (1 p)  

 Coñecer o significado etimolóxico da palabra ‘persoa’ (1 p) 
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 Saber distinguir entre persoa e cousa (1 p) 

TEMA2 OS VALORES 

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 días 

 CONTIDOS :  

1. Definición de valor en relación co de persoa, coñecer e 

distinguir os valores éticos. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. O alumnado será quen de definir que entender por valor, 

descubrir por qué cómpre descubrir e realizar valores e definir 

e pór exemplos concretos do que entender por valores éticos. 

2. Consecución axeitada das competencias clave e os 

elementos transversais, en especial a de comunicación 

lingüística, tanto oral como escrita, pero tamén as de 

educación cívica, aprender a aprender, competencias sociais 

e capacidade de emprendemento(CCL,CSC, CAA, CSIEE, 

CD, CMCCT) 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

 Definir que son os valores en tanto que o obxectivamente 

importante (1 p) 

 Distinguir o sentido dos valores positivos e negativos (0’5 p) 

 Explicar que son os valores éticos e como afectan á persoa 

(1 p) 

 Describir a conciencia moral (1 p) 

 

TEMA3 INTELIXENCIA EMOCIONAL 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS :  

1. Tipos de intelixencia segundo Gardner 

2. A intelixencia emocional segundo Golemann, Salovey e 

Mayer 

3. A afectividade 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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1. O alumnado será quen de definir qué é a intelixencia 

emocional 

2. Describir que é a afectividade, tipos de afectos, intensidade 

dos afectos e como lograr control emocional 

3. Coñecer e saber definir as principais emocións positivas e 

negativas e saber empregalas en exercicios orais e escritos 

para describir diversas situacións.  

4. Consecución axeitada das competencias clave e os 

elementos transversais, en especial a de comunicación 

lingüística, tanto oral como escrita, pero tamén as de 

educación cívica, aprender a aprender, competencias sociais 

e capacidade de emprendemento. (CCL,CSC, CAA, CSIEE, 

CD, CMCCT) 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

 Describir as intelixencias múltiples (0’5 p) 

 Coñecer razoadamente que é a intelixencia emocional (1 p) 

 Explicar que é afectividade, como poden ser positivos o 

negativos, sentimentos ou emocións, e mais ou menos 

controlados. (1’5 p) 

 Coñecer a táboa das principais emocións básicas, negativas 

e positivas, sabéndoas definir, coñecer as súas familias 

emocionais e aplicalo en casos prácticos. (1’5 p) 

 

TEMA 4 HABILIDADES EMOCIONAIS 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 CONTIDOS :  

1. A regulación das propias emocións e os cinco trazos da 

intelixencia emocional 

2. Autocoñecemento emocional 

3. As principais competencias emocionais 

4. A empatía e as habilidades sociais 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
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1. Os alumnos serán quen de coñecer en que consiste a 

intelixencia emocional e autoavaliarse en este aspecto 

2. Comprender e saber aplicar as técnicas básicas de 

autocoñecemento e autorregulación emocional 

3. Coñecer, definir e comprender como se aplican as principais 

competencias emocionais 

4. Coñecer o concepto de empatía 

5. Comprender as principais habilidades sociais e avaliar cal se 

teñen e de cales se carecen. 

6. Consecución axeitada das competencias clave e os 

elementos transversais, en especial a de comunicación 

lingüística, tanto oral como escrita, pero tamén as de 

educación cívica, aprender a aprender, competencias sociais 

e capacidade de emprendemento. (CCL,CSC, CAA, CSIEE, 

CD, CMCCT) 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

 As cinco competencias emocionais segundo Goleman (1 p) 

 O autocoñecemento emocional (0’5 p) 

 Saber expresar o que se sinte (0’5 p) 

 Regular o que se sinte (0’5 p) 

 Coñecer e saber como adquirir as principais competencias 

afectivas: amor a un mesmo e fortaleza, o esforzo, a 

perseveranza, a autoaceptación e o humor.(1’5 p) 

 Comprensión teórico-práctica do concepto de empatía (1 p) 

 Coñecemento e autoavaliación das principais habilidades 

sociais (1 p). 

B.-AVALIACIÓN  

Dado que a clase de ética non é máis ca unha hora semanal, valoraremos moito o traballo de 
clase. 

En cada avaliación haberá un examen sobre a materia vista na clase, que suporá un 50% da 
nota. O outro 50% restante estará formado pola participación en clase, interese hacia a 
materia, traballos tanto individuáis coma en grupo, recollida de material sobre un tema 
proposto....etc. 

Será necesario un cinco para aprobar. No cfaso de suspenso, a recuperación poderá constar 
dun examen teórico, ou ben na presentación dun traballo indicado pola profesora. 
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

ASIGNATURA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

CURSO: 1º ESO                                AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO: 2018-2019 

 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: Dime cómo son 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- La descripción I: personas. El lenguaje en los textos descriptivos. 2- El 

retrato de personas: características. 3- El género lírico I: temas y lenguaje simbólico. 4- El 

adjetivo: características. 5- La sílaba: separación silábica. 6- Significado de las palabras: 

gentilicios. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Participar en actividades grupales. 2- Comprender 

textos orales breves. 3- Identificar características de tipologías textuales. 4- Redactar 

textos descriptivos. 5- Emplear las TIC en campos diversos. 6- Ampliar vocabulario. 7- 

Identificar categorías gramaticales con sus distintos rasgos. 8- Conocer normas de 

división silábica y emplearlas con corrección. 9- Leer textos poéticos breves. 10- Crear 

breves textos de carácter literario. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Comprende el contenido global de 

textos orales  de diversa tipología. 2- Elabora textos descriptivos siguiendo una serie de 

pasos para desarrollar su creatividad. 3- Recurre al diccionario de forma habitual. 4- 

Identifica los diferentes tipos de adjetivos. 5- Separa sílabas correctamente. 6- Lee textos 

literarios breves e interpreta su contenido. 

TEMA 2: Lugares imaginarios 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- La descripción II: lugares. El lenguaje en los textos descriptivos. 2- 

Descripción de un lugar. 3- El género lírico II: El lenguaje lírico. Figuras literarias. 4- Los 

verbos I: características básicas. 5- La acentuación I: palabras agudas, llanas y 

esdrújulas.  6- Los sinónimos. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Leer textos orales con buena dicción. 2- Analizar e 

interpretar el contenido de textos orales. 3- Redactar textos de la vida cotidiana o del 

ámbito académico con corrección. 4- Ampliar vocabulario. 5- Identificar categorías 

gramaticales con sus distintos rasgos. 6- Comprender las relaciones de igualdad entre 

palabras. 7- Emplear las TIC en campos diversos. 8-Leer y comprender fragmentos 

literarios y expresar la opinión personal sobre la lectura. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Lee textos de diversa tipología y 

extensión con una fluidez, entonación y dicción adecuadas 2- Elabora textos descriptivos 

para transmitir conocimientos e información. 3- Recurre al diccionario de forma habitual. 4- 

Identifica y analiza los verbos de un texto. 5- Reconoce y emplea palabras sinónimas. 6- 

Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. 
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TEMA 3: Lo que yo te diga… 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- El diálogo: características lingüísticas. 2- La conversación y el debate: 

características. 3- Del estilo directo al indirecto. Los monólogos. 4- El género lírico III: la 

rima, la medida de versos y las estrofas. 5- Los verbos II: conjugación verbal. Formas 

simples y compuestas. 6- La acentuación II: reglas. 7- Los antónimos. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Realizar intercambios comunicativos orales sobre temas 

y cuestiones propuestas. 2- Interpretar imágenes para anticipar el tema a tratar. 3- 

Emplear las TIC en campos diversos. 4- Escribir correctamente diálogos. 5- Emplear el 

estilo directo e indirecto de forma coherente. 6- Identificar categorías gramaticales con sus 

distintos rasgos. 7- Comprender las relaciones de contrariedad entre palabras. 8- 

Identificar la intención comunicativa de textos o fragmentos. 9- Leer y comprender 

fragmentos literarios y expresar la opinión personal sobre la lectura. 10- Crear textos 

breves de carácter literario. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Conversa y debate sobre una serie de 

temas respetando las intervenciones de los demás. 2- Elabora textos dialogados breves. 

3- Identifica el estilo directo e indirecto. 4- Identifica y analiza los verbos de un texto. 5- 

Reconoce y emplea palabras antónimas. 6- Conoce las normas básicas de la 

concordancia entre los elementos de la oración. 7- Lee textos literarios breves e interpreta 

su contenido. 8- Elabora poemas breves de forma creativa y personal. 

TEMA 4: ¿Me explico? 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- Textos explicativos. 2- La definición. 3- La entrevista. 4- El género lírico IV: 

el soneto, el romance. 5- Los verbos III: regulares e irregulares. 6- La acentuación III: 

diptongos y triptongos. 7- Los homónimos. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Realizar intercambios comunicativos orales sobre temas 

y cuestiones propuestas. 2- Aprender a hablar en público. 3- Aplicar técnicas de 

comprensión lectora. 4- Redactar textos útiles para la vida cotidiana o académica. 5- Usar 

el diccionario como herramienta de aprendizaje. 6- Identificar categorías gramaticales con 

sus distintos rasgos. 7- Comprender las relaciones de contrariedad entre palabras. 8- 

Conocer las normas de acentuación y aplicarlas en producciones escritas. 9- Leer y 

comprender fragmentos literarios y expresar la opinión personal sobre la lectura. 10- Crear 

textos breves de carácter literario. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Conversa a partir de preguntas 

relacionadas con la lectura del tema. 2- Escucha e interpreta adecuadamente textos 

orales. 3- Realiza exposiciones orales. 4- Elabora textos expositivos propios del ámbito 

escolar y personal. 5- Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el diccionario de 

forma habitual. 6- Conoce los tiempos verbales y reflexiona sobre su formación. 7- 

Reconoce y emplea palabras homónimas. 8- Conoce las diferencias básicas entre 

estructuras gramaticales concretas. 9- Conoce las normas de acentuación. 10- Elabora 

poemas breves de forma creativa y personal. 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
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 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Cuadernos, realización de guías de lecturas, actividades y ejercicios propuestos en clase, 
exposiciones orales, trabajos escritos orales o colectivos. 

 EXAMES: Se realizará un mínimo de dos exámenes, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 
dependiendo de la valoración que el profesor haga de las características del alumnado. En todo caso 
las pruebas tendrán una parte lingüística y una literaria. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Entre el 4 y el 8 de febrero de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

     Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 

 Corrección de textos con errores de concordancia e inadecuaciones. 

 Realiza textos descriptivos. 

 Identifica palabras sinónimos. Gentilicios. 

 Establece diferencias entre textos poéticos, narrativos y teatrales. 

 Elabora un texto lírico. 

 Acentúa palabras. 

 Reconoce tiempos verbales en una serie de textos. 

 Reconoce autores y obras literarias previamente seleccionados. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Entre el 11 y el 15 de marzo de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

     Responde oralmente a preguntas sobre una audición. 

 Corrección de textos con errores de concordancia e inadecuaciones. 

 Redacta una entrevista siguiendo pautas estudiadas. 

 Identifica antónimos y palabras homónimas. 

 Establece la métrica de textos seleccionados. 

 Identifica verbos regulares e irregulares. 

 Reconoce las características de un soneto o un romance. 

 Reconoce autores y obras literarias previamente seleccionados. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Cuaderno y trabajo de aula: hasta un 15%; lecturas: hasta un 25%; exámenes: hasta un 60% 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    40 %      

  Exames…….: 60 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Lectura de un libro obligatorio: 25% (2,5 puntos). Cuaderno y trabajo de 
aula: 15% (1.5 puntos). Exámenes: 60% (6 puntos). Se penalizará cada 
falta de ortografía y expresión con un 0,1 hasta un máximo de 1,5 puntos. 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada:  
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   Sen exame Dado el carácter progresivo y continuo de la materia no se contempla un 
examen específico de recuperación. Se valorará el trabajo diario y la 
superación de los exámenes posteriores. 

NOTA FINAL:  La calificación final se corresponderá con la nota de la tercera evaluación. No obstante, 
se propondrá una prueba final de recuperación para alumnado con la materia 
suspensa, en la que se incluirán los libros de lectura leídos durante el curso. 

 

 


