
       
PROGRAMACIÓNS        
POR AVALIACIÓN 

2018-19 
          

          3º ESO   
            

           2ª avaliación 
 
 

  
 

Xaneiro 2019 
 

 CONSELLERÍA   DE   EDUCACIÓN   E  ORDENACIÓN   UNIVERSITARIA 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “E. BLANCO AMOR” 
Vicente Risco 13 -32001- OURENSE – Tfno.:988219843 –FAX:988219845 

http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardoblancoamor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

ÍNDICE 
 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS .......................................................................................................... 3 

MATEMÁTICAS APLICADAS .............................................................................................................. 8 

LINGUA GALEGA E LITERATURA..................................................................................................... 12 

XEOGRAFÍA E HISTORIA ................................................................................................................. 17 

FÍSICA E QUÍMICA .......................................................................................................................... 22 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA.................................................................................................................... 26 

INGLÉS ............................................................................................................................................ 30 

EDUCACIÓN FÍSICA ........................................................................................................................ 32 

TECNOLOXÍA .................................................................................................................................. 35 

EDUCACIÓN PLÁSTICA ................................................................................................................... 37 

MÚSICA .......................................................................................................................................... 39 

RELIXIÓN ........................................................................................................................................ 46 

CULTURA CLÁSICA.......................................................................................................................... 49 

VALORES ÉTICOS ............................................................................................................................ 51 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA .................................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

MATERIA : MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

CURSO: 3º ESO                              AVALIACIÓN:2ª                  ANO ACADÉMICO:2018-19 

A.-PROGRAMA 

TEMA 4: Polinomios 

 DURACIÓN APROXIMADA: 18 sesións 

 CONTIDOS :  

F División. Regla de Ruffini 

F Valor numérico dun polinomio 

F Teorema do resto 

F Raíces dun polinomio. Teorema do factor 

F Factorización 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación dada mediante 

un enunciado, extraendo a información salientable e transformándoa. 

B2-3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 

B2-3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e 

unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 

B2-3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra 

de Ruffini, identidades notables e extracción do factor común. 

C2-1. Construír e interpretar expresións algebraicas, utilizando con destreza a linguaxe 

algebraico, as súas operacións e propiedades 

C2-3.1. Exprésase de maneira eficaz facendo uso da linguaxe algebraico.  
C2-3.2. Obtén as raíces dun polinomio e o factoriza utilizando a regra de Ruffini ou outro 
método máis adecuado.  
C2-3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións algebraicas sinxelas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Realizar operacións con polinomios aplicando a xerarquía das operacións. Sacar factor 
común. Coñecer e aplicar as igualdades notables. Dividir polinomios aplicando a regra de 
Ruffini. Achar o valor numérico dun polinomio. Coñecer o teorema do resto. Coñecer o 
concepto de raíz dun polinomio e achar as súas raices enteiras. Factorizar un polinomio 
con raices enteiras 
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TEMA 5: Ecuacións de primeiro e segundo grao 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 

 CONTIDOS  :  

R Ecuacións de 2º grao 

F Factorización dun polinomio de 2º grao 

F Resolución de problemas mediante ecuacións 

F Ecuacións sinxelas de grao superior 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 
B2-4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións 

de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que dous e sistemas de dúas 

ecuacións lineais con dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou 

recursos tecnolóxicos, valorando e contrastando os resultados obtidos. 

B2-4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de 

ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

C2-3. Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a linguaxe alxébrica, as 

súas operacións e as súas propiedades. 

C2-3.1. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Coñecer os conceptos de ecuación e solución. Resolver ecuacións de 1º e 2º grao. Factorizar 
un polinomio de 2º grao. Resolver problemas mediante ecuacións 

 

TEMA 6: Sistemas de ecuacións 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  :  

F Sistema de ecuacións lineais 3x3 

F Métodos de resolución dun Sistema de ecuacións lineais 3x3 

F Resolución dun sistema sinxelo de ecuacións lineais e cuadráticas  

F Resolución de problemas mediante sistemas 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución de 

ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que dous e sistemas de 

dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación alxébricas, 

gráficas ou recursos tecnolóxicos, valorando e contrastando os resultados obtidos. 

B2-4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de 

ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Resolver un sistema 3x3 por diferentes métodos. Resolver problemas mediante sistemas 

 

TEMA 7: Funcións 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 

 CONTIDOS :  

F Coordenadas cartesianas 

F Concepto de función 

F Formas de expresar unha función 

F Dominio e recorrido 

F Estudio dunha función 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 
B4-1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación 

gráfica.. 

B4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis adecuada 

en función do contexto. 

B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do 

seu contexto.  

B41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno 

exposto. 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Coñecer os conceptos de función, dominio e imaxe. Achar imaxes e antiimaxes. Coñecer o 

significado da gráfica dunha función. Identificar se un punto pertence ou non á gráfica dunha 

función. Interpretar a gráfica dunha función asocianda a un contexto 
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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   

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= 0.8*X+ 0.2*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas dos exames feitos no periodo da avaliación 
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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= 0.8*X+ 0.2*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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MATEMÁTICAS APLICADAS 

 
MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS 
 
CURSO: 3º ESO                            AVALIACIÓN:2ª                  ANO ACADÉMICO:2018-19 
 

A.-PROGRAMA 
 
 
TEMA 4: Ecuacións e sistemas 
  

DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao. 

F Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas. 

F Resolver problemas mediante ecuacións de segundo grao. 

F Resolución de problemas con sistemas. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B2-4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución de 
ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos 
tecnolóxicos, e valorar e contrastar os resultados obtidos. 
B2-4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos 
alxébricos e gráficos.  

B2-4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos 
alxébricos ou gráficos.  

B3-1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das figuras 
planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións xeométricas. 
B3-1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias, a área de polígonos e de 
figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.  

 

  
MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. Resolver sistemas de dúas ecuacións lineais. 
Resolver problemas mediante ecuacións ou sistemas. 

 
TEMA 5: Polígonos. Perímetros e áreas 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS  :  

 

F Recta, semirrecta e segmentos. 

F Posición relativa de dúas rectas. 

F Ángulos. Clasificación de ángulos. 

F Posicións relativas de ángulos. 

F Polígonos. Tipos de polígonos. 

F Clasificación de polígonos segundo os seus lados e ángulos. 

F A circunferencia e o círculo. 

F Perímetro dun polígono. Lonxitude dunha circunferencia. 
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F Perímetros de figuras compostas. 

F Área dun polígono. 

F Área de figuras planas. 

F Áreas de figuras compostas. 
 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 

B3-1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das figuras 
planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións xeométricas. 

B3-1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun 
ángulo.  

B3-1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas 
xeométricos sinxelos.  

B3-1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por 
paralelas cortadas por unha secante e resolve problemas xeométricos sinxelos nos que 
interveñen ángulos.  

 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Posición relativa de dúas rectas. Tipos de polígonos. A circunferencia e o círculo. Perímetro 
dun polígono e lonxitude da circunferencia. Perímetro de figuras compostas. Área de figuras 
planas. 
 

 
TEMA 
6: 

Movementos. Semellanza 

 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS :  

 

F Definición de movemento. Translación. 

F Xiro e simetría respecto dun punto. 

F Simetría. Figuras simétricas. 

F Frisos e mosaicos. 

F Teorema de Tales. 

F Aplicacións do teorema de Tales. 

F Triángulos semellantes. 

F Aplicacións da semellanza de triángulos. 

F Polígonos semellantes. 

F Planos e escalas. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B3-2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles e para obter medidas de lonxitudes, de exemplos tomados da vida 
real, de representacións artísticas como pintura ou arquitectura, ou da resolución de 
problemas xeométricos.  

B3-2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados. Establece relacións 
de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes.  

B3-2.2. Recoñece triángulos semellantes, e en situacións de semellanza utiliza o teorema 
de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.  
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B3-3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de figuras dadas en mapas ou 
planos, coñecendo a escala. 

B3-3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc.  

B3-4. Recoñecer as transformacións que levan dunha figura a outra mediante movemento 
no plano, aplicar os referidos movementos e analizar deseños cotiáns, obras de arte e 
configuracións presentes na natureza. 

B3-4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos nos plano presentes 
na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte.  
  

B3-4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando 
ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.  
  

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Movemento de translación. Xiro respecto dun punto. Figuras simétricas. Teorema de Tales. 
Aplicacións da semellanza de triángulos. Planos e escalas. 

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   
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: 
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AVALIACIÓN PARCIAL 
 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no periodo da avaliación  
calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.8*X+ 0.2*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= 0.8*X+ 0.2*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 E LITERATURA GALEGA 3º ESO 

CURSO: 3º ESO    AVALIACIÓN : 2ª     ANO ACADÉMICO :18-19 
 

 
A.- PROGRAMA 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE  XERAIS PARA A 2ª AVALIACIÓN 
 

(Ademais destes estándares teranse en conta aqueles que se marcaron como xerais da 1ª) 

 LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet 
para obter, organizar e seleccionar información. 

 LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo 
os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. 

 LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. 

 LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e 
escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 

 LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas 
dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

 LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a 
recoñece a pstura de cada emisor. 

 LGB13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 
 LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916.
 LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e escribe/debate, 
argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes.
 LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 
 LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita 
axeitada destas.
 LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destes.
 LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 
traballados na aula.
 LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os sentimentos e xuízos.


(Naqueles  grupos nos que non fose completados os contidos didácticos marcados para a 1ª 
avaliación completaranse ditos contidos na 2ª avaliación). 

 

TEMA 5 
 

DURACIÓN APROXIMADA : 8 sesións 
 

CONTIDOS ESPECÍFICOS TEMA 5 
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Uso de maiusculas e minusculas,os determinantes,As linguas da península ibérica, A literatura 
medieval IV 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 5 

 

 LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas 
coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 


 LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural 
da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura.
   LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

 LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida 
social e económica galega. 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. 

 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. .

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

 
TEMA 6  
 
DURACIÓN APROXIMADA : 8 sesións 

 
CONTIDOS ESPECÍFICOS TEMA 6 

 
O galego medio,A literatura dos séculos XV a XVIII 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 6 

 

 LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas 
coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

 

 LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os seus 

inicios ata 1916. 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. 

 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente.

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

 

 

TEMA 7 
 

DURACIÓN APROXIMADA : 8 sesións 
 

CONTIDOS ESPECÍFICOS TEMA 7 
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O pronome persoal,O galego do século XIX.A literatura do sécvulo XIX 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 7 
 

    LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego.  

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua galega. .

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa promoción. 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter sociocultural 
e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

    LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego.

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante 
unificadora.

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona.

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.

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



TEMA 8 
 

DURACIÓN APROXIMADA : 8 sesións 
 

CONTIDOS ESPECÍFICOS TEMA 8 
 

O texto expositivo,O verbo,Rosalia de Castro 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 8 
 

 LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, 
formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais.
    LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos.
    LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente 
os expositivos e explicativos elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas .
 LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para 
ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 

 LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e mapas 
conceptuais. 

 LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos 
e explicativos. 

 LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do emisor 

 LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas 
materias curriculares elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e outras fontes de información. 

 LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, 
paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, 

capítulos, etc. .
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 LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas 
coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. 

 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. .

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


B.-AVALIACIÓN INSTRUMENTOS: 
 
DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis,libretas,exposicions para comprobar o se 
se acadaron os estándares de aprendizaxe básicos que se sinalan para cada tema e para o conxunto da 
avaliación. 

 
EXAMES:  

 
EXAME 1: 

DATA APROXIMADA : Mediados de febrero 
 
CONTIDOS  E ESTRUTURA: Temas 5 e 6 

Equilibrio teoría e práctica. Indicaranse os estándares dos que vai ser avaliado e a súa cualificación.A nota do 
exame resultaría da media dos estándares que conformen o exame. 

 

EXAME 2: 
 
 
 

 
 
DATA APROXIMADA: mediados de Marzo (Antes do 22 de 
Marzo) 
CONTIDOS  E ESTRUCTURA: tema 7 e 8 



 

EXAME 3: Libro de lectura: Sete caveiras de Elena Gallego Abad  
 
DATA APROXIMADA: A determinar co profesor da materia 

 
CONTIDOS  E ESTRUTURA: control de lectura e preguntas sobre os elementos que interveñen no 
texto narrativo de creación literaria ( tempo, personaxes, punto de vista , espazo) 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: NOTA DE 

COÑECEMENTOS: 

Traballo diario: 10 %   Exames…….:     90% 
 

NOTA DE AVALIACIÓN: 
Coñecementos: 

O 90% dos Exames vaise distribuír do seguinte modo:   
                      - 10% (1punto) para o libro de lectura. 
                      - 80% (8 puntos) para os exames 
O 10 % do Traballo diario ( 1 punto) virá determinado por chamadas de clase, traballos recollidos, 
control oral , actitude. 
 
RECUPERACIÓN: 

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

 
Farase un exame de toda a materia da avaliación. 

 
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 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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XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA                         ANO ACADÉMICO: 2018 -2019 

CURSO: 3º                                                                                       AVALIACIÓN: 2ª        

A.-PROGRAMA 

CONTIDOS:  

Tema 4, Recursos naturais 

Tema 5.Sector industrial. Rexións industrializadas do mundo.  

Tema 6. O sector servizos, a comunicación e innovación 

Tema 7. Actividades terciarias: transporte e turismo 

 Tema 8. Actividades terciarias: comercio. . 

Tema 9  Causas do desenvolvemento desigual no mundo. Débeda externa. 

  Tensións mundiais e subdesenvolvemento. Solucións ao problema.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

Localizar os recursos naturais nun mapa mundial 

 Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. 

Explicar  que é a revolución do terciario e cales son as súas principais actividades 

 Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 

 Entender os fluxos e os bloques comerciais. . 

 Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica. . 

 Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan os niveis de consumo, o comercio 

desigual e a débeda externa entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos. . Relacionar áreas 

de conflito bélico no mundo con factores económicos 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE. 

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

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

 Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.  

 Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos 

adecuados. 

 Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 

Describe as características do comercio internacional na actualidade. . 

 Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen. Identifica os 

tipos de turismo e os seus efectos 
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 Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 

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

 Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do 

comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais. 

 Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e 

gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. . 

 Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza. 

 Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos. 

 

B.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Materiais escritos:  Libro de texto: Xeografía e Historia. Editorial Vicens Vives. 

Material gráfico: mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, planos, 

fotografías, esquemas. globo terráque, xogos de simulación e prensa. 

Material audiovisual: Proxeción e comentário de diversas obras cinematográficas: vídeos,, 

transparencias didácticas e diapositivas, documentais e/ou filmes sobre determinados períodos 

históricos ou temas xeográficos concretos que serven para traballar determinados aspectos do 

currículo. 

 Informáticos: webs de contido xeográfico, histórico e cultural.  

- Ademais dos recursos citados na Biblioteca do IES os alumnos poden  consultar no propio local ou 

levar en préstamo a bibliografía axeitada ás súas necesidades. 

C.-AVALIACIÓN 

-INSTRUMENTOS: 

-CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

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

A non realización das tarefas encomendadas poderá ter un peso negativo na 

Avaliación (coa penalización dun punto menos na avaliación) 

-EXAMES: 

 Terase en conta, a maiores dos contidos teóricos, a calidade expositiva, ortografía , boa presentación, 

etc. A mala presentación e as faltas ortográficas poden baixar ata un punto a 

EXAME  Nº 1:  

DATA  APROXIMADA: 4 – 9 febreiro 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Temas: 4 – 5 – 6  

Modelo de exame: Preguntas teóricas e prácticas traballadas previamente na aula: completar mapas, 

análise de gráficas, comentarios de paisaxes agrarias, preguntas breves, definición de conceptos, etc. 
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EXAME Nº 2: 

DATA  APROXIMADA:  11 – 15 marzo 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Temas: 7 – 8 – 9  

Modelo: igual o anterior. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:  30%      

  Exames…….:   70%      

NOTA DE AVALIACIÓN: 

A Nota de traballo diario distribúese da seguinte forma 

15% para chamadas en clase, traballos propostos, controis orais.. 

15% para a libreta que será recollida unha vez por trimestre      

No caso de alumnos con reiteradas faltas de asistencia xustificadas e sen xustificar, se a falta se 

producira na data de realización dun exame, xa sexa parcial, de avaliación ou recuperación, este 

alumno soamente poderá solicitar que se lle faga o exame se presenta un xustificante da súa familia 

por causa de consideración grave.    

D.- RECUPERACIÓN: 

Despois de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación. Un exame despois da avaliación. 

Será similar o xa indicado.As probas serán realizadas sobre 10 puntos e será un exame consistente 

nos contidos mínimos da avaliación. A nota fará media co resto das avaliacións. Collerase a nota mais 

alta, a  da avaliación ou da recuperación. 

E.- AVALIACIÓN FINAL: 

A efectos de realizar a media do curso será a media das tres avaliacións. A nota final terá que ser 

igual ou maior que a nota da terceira avaliación. 

F.- ORGANIZACÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES. 

Na materia pendente de Xeografía e Historia de 2º de ESO realizarase seguimento ao longo do curso 

polo profesor/a que imparte docencia nese grupo de 3º ESO. En cada avaliación realizarase unha 

proba escrita  correspondente á materia  que o profesor /a determine para cada avaliación. Ademais o 

profesor entragará unhas actividades, que deberán ser entregadas antes de cada exame de 

avaliación. 

O exame puntuará o 70% da nota. Os traballos puntuarán o 30% da nota. 

No caso de non presentarse á proba o alumno/a terá a obriga de facer a proba final de maio con toda 

a materia. 
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Non obstante, o profesor poderá levar a cabo outras formas de recuperación mediante as fórmulas 

que considere máis adecuadas ás características dos seus alumnos e as súas dificultades. 

Realizarase unha proba final con toda a materia pendente nas datas acordadas polo centro . A 

calificación final será a acadada en dita proba. 

G.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos alumnos que non 

progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa aprendizaxe, 

manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos. 

-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a 

repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis 

individualizadas (final da clase, recreos...)  

-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios 

persoais e individuais  

Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Esta área impártese en 

lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As exemplificacións na 

aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes alumnos. 

H.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, 

con carácter informativo, faise aos alumnos de primeiro curso de Bacharelato. Esta proba servirá para 

unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos e detectar os primeiros 

síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido histórico, realízase unha proba de análise e comprensión do mesmo. 

Localización xeográfica dos países europeos. Esencial para comprender os cambios producidos ao 

longo dos séculos XIX e XX. 

Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, arbitraranse medidas como: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a 

repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis 

individualizadas (final da clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 
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Revisión periódica dos exercicios propostos.  

Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de 

aprendizaxe.  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios 

persoais e individuais. 
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FÍSICA E QUÍMICA 

 

ASIGNATURA: FÍSICA E QUÍMICA 

CURSO: 3º ESO                   AVALIACIÓN: 2ª                       ANO ACADÉMICO: 18-19 

A.-PROGRAMA 

TEMA 3: Os SISTEMAS MATERIAIS. SUSTANCIAS PURAS E MESTURAS 

DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

CONTIDOS: 

1. Clasificación da materia. 

2. Mesturas homoxéneas e heteroxéneas. 
3. As mesturas pódense separar. 
4. Disolucións. 
5. Solubilidade. 
6. Concentración dunha disolución. 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN: 

 
1. Identificar sistemas materiais como sustancias puras ou mesturas e valorar a 

importancia e as aplicacións de mesturas de especial interese. 

2. Diferenciar os procesos de separación de mesturas e a utilidade dalgúns procesos na 

preservación do medio ambiente. 
3. Propoñer métodos de separación dos compoñentes dunha mestura. 
4. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a 

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES: 

 
1.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en sustancias puras e mesturas, 

especificando neste último caso si trátase de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou 
coloides e diferenza entre elementos e compostos, no caso dunha sustancia pura, e entre 
compostos e mesturas, atendendo á composición fixa ou variable. 

1.2. Sabe que é unha disolución e clasifica as disolucións segundo os estados de agregación de 

soluto e disolvente recoñecendo exemplos de disolucións na contorna e identifica o 

disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de especial 
interese. 

1.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento 
seguido e o material utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos por litro e 
en porcentaxe en masa e en volume. 

1.4. Coñece e manexa os conceptos de solubilidade, de curvas de solubilidade e clasifica as 
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disolucións segundo a cantidade de soluto. 
1.5. Calcula a concentración de disolucións a partir de datos de masa, volume de 

disolvente ou de disolución e interpreta os resultados. 

1.6. Coñece que é a dilución e realiza cálculos relativos a este importante proceso. 
2.1  Explica a diferenza entre os procesos de separación de mesturas e a aplicación dalgúns 

destes procesos en beneficio do medio natural. 

3.1 Propón e deseña métodos de separación de mesturas, tanto simples como complexas, 
homoxéneas e heteroxéneas, segundo as propiedades características das sustancias que 
as compoñen, describindo o material de laboratorio adecuado. 

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

 

TEMA6 

ESTRUTURA DA MATERIA. AGRUPACIONES DE ÁTOMOS 

DURACIÓN APROXIMADA: 12 DÍAS 

 
CONTIDOS: 

1. A teoría atómica de Dalton. 
2. O átomo por dentro. Partículas subatómicas. 
3. Os primeiros modelos. Thomson e Rutherford. 
4. O modelo de Bohr. O átomo na actualidade. 
5. Caracterización dos átomos. 
6. Isótopos. 
7. Agrupacións de átomos. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos das distintas teorías 
e a necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión da estrutura interna 
da materia. 

2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 
3. Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar a s 

propiedades das agrupacións resultantes. 

4. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a 
aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES: 

 
1.1. Coñece a teoría atómica de Dalton e os seus precedentes. 
1.2. Coñece os primeiros modelos atómicos de Thomson e Rutherford, tamén o modelo 
actual de capas electrónicas na cortiza atómica e representa o átomo, a partir do número 
atómico e o número másico, utilizando o modelo planetario. 
1.3. Sabe como e cando se descubriron e describe as características (carga e masa) das 
partículas subatómicas básicas e a súa localización no átomo. 
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1.4. Relaciona a notación ZAX co número atómico e o número másico, determinando o 
número de cada un dos tipos de partículas subatómicas básicas nun átomo neutro. 
Relaciona o número atómico co tipo de elemento químico. 

1.5. Coñece o concepto de masa atómica e a súa unidade de medida (unidade de masa 
atómica) e relaciónao razoadamente co número másico, así como o concepto de 
configuración electrónica e é capaz de distribuír en capas os electróns de átomos lixeiros. 
2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos 
radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a xestión 
dos mesmos. 
2.2. Coñece o significado da masa atómica promedio dun elemento químico e o seucálculo. 
3.1. Coñece e explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, 
utilizando a notación adecuada para a súa representación, dis tinguindo entre catións e 
anións, e sabe que existen ións poliatómicos. 
3.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando 
este feito en sustancias de usofrecuente. 

3.3. Coñece os tres tipos de enlaces químicos, as súas características e as 
propiedades das sustancias a que danlugar. 
4.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo 
aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e selección de 
información e presentación de conclusións. 
4.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

 
 

B.-AVALIACIÓN 

 

INSTRUMENTOS: 

DE CONTROL DE TRABALLO DIARIO 

Terase en conta o traballo diario, as saídas ao encerado, a participación na clase, a 

colaboración cos compañeiros e a boa actitude, tanto no aula como no vaise ao laboratorio. 
 

EXAMES: 

 
EXAME 1. Data aproximada: 6-13 de febreiro 

CONTIDO. Tema 3 

 

EXAME 2. Data aproximada. 13-22 de marzo 

 

CONTIDO. Tema 4 

 

Os exames constarán de cuestións de razoamento e problemas de cálculo numérico onde se 

poidan valorar todos os estándares de aprendizaxe. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 
VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO. Terase en conta a partir dunha nota de 4,25, de tal 
xeito que isto poida supoñer o aprobado na avaliación ou non. 

 
EXAMES. Farase unha media ponderada dos dous exames de maneira que o primeiro teña 
un peso do 40% e o segundo do 60%, debido a que no segundo exame entrará a materia do 
primeiro. 

 
NOTA DE AVALIACIÓN. Será a dos exames, na porcentaxe indicada e a valoración do 
traballo diario poder aprobar ou non cando esa nota chegue ao 4,25. 

RECUPERACIÓN. Mediante exame. Entrará toda a materia da avaliación e non servirá 
para obter nota, só para aprobar a avaliación. 
Realizarase unha vez pasada a avaliación, de acordo coas datas en que o alumnado teña maior 
dispoñibilidade. 

 
NOTA FINAL. A nota final será a media das tres avaliacións si están as tres aprobadas(ou as 
correspondentes recuperacións). Tamén se fará media si dúas avaliacións están aprobadas e 
a nota da outra supera o 3,5. Como nota da 3ª avaliación no boletín poñerase xa a media 
das tres, coincidindo a nota da 3ª coa final. 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

ASIGNATURA: BIOLOXIA-XEOLOXIA 

CURSO: 3º ESO                     AVALIACIÓN: 2ª                      ANO ACADÉMICO: 18-19 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1: Aparatos para a nutrición II 

 DURACIÓN APROXIMADA:dúas semanas e media  

 CONTIDOS : 1.- O aparato circulatorio: - O sangue. As funcións do sangue. - Os vasos 

sanguíneos. 2.- O sistema linfático: - O plasma intersticial. - O sistema linfático. 3.- O aparato 

excretor: - Os riles. As vías urinarias. 4.- As funcións do aparato excretor: - A formación dos 

ouriños. 5.- A saúde e a función de nutrición: 6.- Causas e enfermidades máis frecuentes do 

aparato dixestivo, do circulatorio, do respiratorio e do excretor. 7.- Comprensión de informacións, 

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

dunha actitude favorable cara á lectura. 8.- Coñecemento e uso responsable das TIC ao 

investigar sobre os aparatos para a nutrición. 9.- Uso de estratexias para tratar a información, 

convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participación activa no 

propio proceso de aprendizaxe. 10.- 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. 11.- Experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e elección de información a 

partir da selección e recollida de datos dun experimento. 12.- Coñecemento, aprecio e uso de 

diversas técnicas expresivas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-Describir o aparato circulatorio, coñecer a anatomía do 

corazón e explicar como se leva a cabo a circulación sanguínea. 2.- Coñecer o sistema linfático 

e as funcións que realiza. 3.- Explicar a anatomía do aparato excretor e as súas funcións. 4.- 

Estudar outros órganos relacionados coa excreción. 5.- Describir a relación entre a saúde e as 

funcións da nutrición, coñecer as enfermidades máis frecuentes destes aparatos e adoptar 

hábitos saudables en relación con eles. 6.- Utilizar o microscopio con corrección. 7.- Utilizar 

diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características dos seres 

vivos. 8.- Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar 

coñecementos de forma oral e escrita. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- 1. Coñece os compoñentes do aparato 

circulatorio e distingue os elementos do sangue. 2. Coñece as características da circulación 

sanguínea e interpreta o proceso circulatorio. 3. Distingue os compoñentes e as funcións do 

sistema linfático, e coñece qué é o medio interno e cal é a súa función. 4. Define excreción e 

coñece os órganos e aparatos implicados nela. 5. Sabe a importancia que teñen os hábitos 

saudables e coñece algunhas enfermidades relacionadas cos aparatos estudados. 6. 

Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, adquire 

vocabulario sobre os aparatos para a nutrición, expresa coñecementos e opinións de forma oral 

e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 7. Obtén e organiza información, traballa co 

esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 8. Mostra 

unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de 

recuperación, e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 9. Coñece e 

respecta as normas de seguridade no laboratorio, coida os instrumentos e o material 

empregado. 10. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, 
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argumentando o proceso experimental seguido, describindo as súas observacións e 

interpretando os seus resultados. 11. Elabora traballos e debuxos no estudo dos aparatos 

circulatorio e excretor. 

TEMA 2: A función de relación  

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

CONTIDOS: 1.- A función de relación: - A percepción dos estímulos. - O procesamento da 

información. - As respostas. 2.- Os órganos dos sentidos: - O olfacto. - O tacto. - O gusto. - O 

oído. - A vista. 3.- A coordinación nerviosa: - A estrutura das neuronas. - A transmisión do 

impulso nervioso. 4.- O sistema nervioso: - O sistema nervioso central e o sistema periférico. - 

Os actos reflexos e os actos voluntarios. 5.- A coordinación endócrina: - As glándulas 

endócrinas. - As principais hormonas. - O funcionamento do sistema endócrino. 6.- O aparato 

locomotor: - O sistema esquelético: ósos e articulacións. - O sistema muscular: os músculos e a 

contracción muscular. 7.- A saúde e a función de relación: - A saúde dos órganos dos sentidos. - 

A saúde dos sistemas nervioso e endócrino. - A saúde do aparato locomotor. 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 a función de relación. 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 elección de información a 

partir da selección e recollida de datos dun experimento. 13.- Coñecemento, aprecio e uso de 

diversas técnicas expresivas.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: - Coñecer a anatomía e o funcionamento dos aparatos 

implicados na función de relación. 2.- Coñecer as partes dos órganos dos sentidos e dunha 

neurona. 3.- Recoñecer os elementos que interveñen nun acto reflexo e nun acto voluntario. 4.- 

Elaborar esquemas sobre a regulación hormonal. 5.- Coñecer os principais ósos e músculos do 

sistema esquelético e do sistema muscular humano. 6.- Calcular a taxa de alcoholemia e as 

implicacións do consumo de alcohol. 7.- Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os 

coñecementos sobre as características dos seres vivos. 8.Adquirir vocabulario específico sobre 

os contidos da unidade para expresar coñecementos de forma oral e escrita. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1. Explica as fases da función de relación, clasifica os 

receptores segundo o estímulo que perciben, e coñece e describe o funcionamento dos 

receptores da pel, do olfacto, do gusto, da vista e do oído. 2. Coñece as partes dunha neurona e 

o mecanismo de transmisión do impulso nervioso. 3. Coñece as partes do sistema nervioso 

central e do sistema nervioso periférico, e as súas funcións. Explica como se producen os actos 

voluntarios e os actos reflexos, e coñece os compoñentes dun arco reflexo. 4. Define o concepto 

de hormona, coñece as principais glándulas endócrinas e as principais hormonas que segrega 

cada unha, e realiza un esquema do funcionamento do sistema endócrino. 5. Explica a función 

dos sistemas esquelético e muscular. Describe a estrutura dun óso e enumera os principais tipos 

de articulacións e de músculos. Coñece os principais ósos e músculos do organismo. 6. Coñece 

algunhas enfermidades que afectan os órganos dos sentidos, os sistemas nervioso e endócrino, 

e o aparato locomotor. Propón algúns coidados para previlos, especialmente os hábitos 

posturais. 7. Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, 

adquire vocabulario sobre a función de relación, expresa coñecementos e opinións de forma oral 

e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 8. Obtén e organiza información, traballa co 

esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 9. Mostra 
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unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de 

recuperación, e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 10. Coñece e 

respecta as normas de seguridade no laboratorio, coida os instrumentos e o material 

empregado. 11. 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. 12. Elabora traballos e debuxos de neuronas, aparato 

locomotor e dalgúns órganos receptores. 

TEMA 3: A reprodución humana 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

CONTIDOS: 1.- Sexualidade e reprodución humana. 2.- A reprodución humana. 3.- A puberdade 

e a adolescencia. 4.- O aparato reprodutor masculino: - O aparato reprodutor masculino. - Os 

espermatozoides. - A formación dos espermatozoides. 5.- O aparato reprodutor feminino: - O 

aparato reprodutor feminino. - Os óvulos. - A formación dos óvulos. 6.- Os ciclos do ovario e do 

útero: - O ciclo do ovario e a ovulación. - O ciclo do útero e a menstruación. - A regulación 

hormonal dos ciclos. 7.- A formación dun novo ser: - O desenvolvemento embrionario. - A 

esterilidade. - A reprodución asistida. 8.- Os métodos anticonceptivos. 9.- Reprodución e saúde: 

- Enfermidades de transmisión sexual. - Trastornos asociados á reprodución. - Coidado do 

aparato reprodutor. 10.- Comprensión de informacións, adquisición de vocabulario, uso da lingua 

como instrumento de comunicación e mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 11.- 

Coñecemento e uso responsable das TIC ao investigar sobre a reprodución e as enfermidades 

relacionadas co aparato reprodutor. 12.- Uso de estratexias para tratar a información, convertela 

en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participación activa no propio proceso 

de aprendizaxe. 13.- 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. 14.- 

Experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e elección de información a partir da 

selección e recollida de datos dun experimento. 15.- Recoñecemento da importancia do debuxo 

e da fotografía no estudo dos aparatos reprodutores e do desenvolvemento embrionario.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: - Entender o significado da reprodución humana e da 

sexualidade. 2.- Coñecer as anatomías dos aparatos reprodutores masculino e feminino. 3.- 

Coñecer o ciclo menstrual. 4.- Coñecer as etapas da formación dun novo ser. 5.- Ser consciente 

dos problemas que xera a fertilidade e as enfermidades de transmisión sexual. 6.- Utilizar 

diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a reprodución humana. 7.- 

Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de 

forma oral e escrita 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1. Explica as características da reprodución humana, 
distingue entre reprodución e sexualidade, e enumera os cambios que sofren os adolescentes. 2. 
Coñece a anatomía do aparato reprodutor masculino e especifica os principais acontecementos 
da espermatoxénese. 3. Coñece a anatomía do aparato reprodutor feminino e especifica os 
principais acontecementos da ovoxénese. 4. Diferencia entre ciclo ovárico e ciclo uterino, e cita 
as hormonas que regulan o ciclo reprodutor. 5. Define fecundación, describe o camiño que 
percorre o embrión ata o útero e identifica os principais acontecementos que se producen 
durante o desenvolvemento embrionario. 6. Valora as técnicas de reprodución asistida e os 
métodos de control da fertilidade. 7. Identifica as principais enfermidades de transmisión sexual e 
o seu tratamento e prevención. 8. Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao 
longo da unidade, adquire vocabulario sobre a reprodución, expresa coñecementos e opinións 
de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 9. Obtén e organiza información, 
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traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade.  

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: última semana de xaneiro 

   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. 

Si o profesor o considera necesario, pode incluir 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 examen : 

Data aproximada: As semanas seguintes á entrega 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: 3º ESO                           AVALIACIÓN: 2ª                           ANO ACADÉMICO: 18-19 

A.-PROGRAMA 

TEMA 4: On the road      

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS.Vocabulario travel items e accidentes xeograficos,lectura de un blog e unha reseña 

cinematografica, pasado simple, There was/were, escoitar dialogos de alguen que fai unha viaxe 

en avion e de quen conta unhas vacacios,Conectores de secuencia  

TEMA 5 What a story! 

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS Vocabulario referido a traballos e emocións, lectura de opinions dos lectores e unha 

critica literaria, pasado simple e continuo,duas audicions sobre un programa de tv e un feito 

pasado, uso de adxectivos e adverbios. 

TEMA 6 Changing styles 

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS Vocabulario referente a prendas de vestir e adxectivos para describilas,lectura de 

dous artigos sobre moda e FAQ, verbos modais, escoitar duas conversacios sobre moda,orden 

dos adxectivos 

2ª Aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE BASICOS O alumno coñece e usa o vocabulario de cada 

unidad. Entende , pregunta e responde por escrito e oralmente acerca de viaxes, oficios e prendas 

de vestir, moda actual e antiga, usa axeitadamente os tempos presentes e pasados asi coma os 

modais, pode expresar opinions e dar consellos seguindo os modelos aprendidos 

 

 B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO CLASSROOM WORK 

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

actividades propostas tanto individuais como de grupo. A inclusion dun libro de lectura e opcional según o 

criterio de cada profesor. 

 EXAMES:Maximo dous por avaliacion 

  EXAMEN 1:         



31 

 

   DATA APROXIMADA: Ultima semana de Xaneiro ou principios de Febreiro 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Todo o estudiado na 1ª aval. Mais os temas 4 e parte do 5  

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Finais de Marzo 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Igual que o anterior mais os temas 5 e 6. 

      
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Listening 10% 

Reading 15% 

Writing 20% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Speaking 15% 

Classroom Work 10% 

O alumno ten que ter acadado un minimo dun 30% en cada apartado 

para que se considere aceptable. Non podera haber ningun apartado 

en blanco. No caso de non superar a avaliacion pode recuperala na 

seguinte dado a continuidade da materia. 

     

 

RECUPERACIÓN: 

   Mediante un examen : Data aproximada:  

   Sen exame   
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  
EDUCACIÓN FÍSICA                3º ESO                       AVALIACIÓN 2ª                                    ANO ACADÉMICO 2018-19 

 
Sesións aproximadas: 24 días 
 
A.    Programa 
 
Tema 6: fútbol Gaélico.  
Duración aproximada: 11 
sesións. 
Contidos científicos: Orixe e historia do FG. Regulamento básico do FG. Dominio da técnica do Solo, 
golpeo ca man e pateo. Táctica básica do FG. Respecto ás normas de seguridade e cos compañeiros. 
Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): coñecer a orixe e historia do FG. 
Identificar o regulamento básico da práctica do FG. Dominar as diferentes técnicas ofensivas e 
defensivas do FG. Entender e realizar a táctica ofensiva básica do FG. Respectar as normas de 
seguridade e as ordes do profesor. 

 
Tema 7: actividade física e saúde. 
Duración aproximada: 6 sesións. 
Contidos científicos: intensidade, volume, frecuencia, duración e recuperación dentro das sesións de 
actividade física. Inxesta calórica e pirámide dos alimentos. Hábitos saudables e nocivos. Frecuencia 
cardíaca e VO2máx. 
Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): coñecer os compoñentes e fases dunha sesión 
deportiva. Identificar e clasificar alimentos atendendo á pirámide alimenticia. Entender os hábitos saudables 
como conductas a levar no noso día e os hábitos nocivos como conductas a evitar. 

 
Tema 8: relaxación e respiración. 
Duración aproximada: 2 sesións. 
Contidos científicos: técnicas de relaxación: técnica de Jacobson; técnicas de respiración e da mellora 
da capacidade física básica da flexibilidade. 
Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): recoñecer a importancia das técnicas de 
respiración e relaxación para evitar o estrés e as situacións que aumenten a tensión, coñecer a diferencia 
entre respiración abdominal e torácica, aprender técnicas de respiración que reduzan a frecuencia 
cardíaca, comprender a relación fisiolóxica entre a flexibilidade e a relaxación, coñecer exercicios para 
mellorar a flexibilidade. 
 
Tema 9: Orientación. 
Duración aproximada: 4 sesións. 
Contidos científicos: Tipos e diferencias entre as actividades no medio natural. Preservación do medio 
ambiente. Orientación: tipos naturais e artificiais. Carreiras de orientación. Saída ó medio natural 
próximo ó centro. 

  Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Identificar e coñecer diferentes deportes e 
actividades realizadas no medio natural, así como o seu regulamento básico. Entender a importancia das AMN 
como medio para preservar o entorno natural próximo. Coñecer o funcionamento dun compás (brúxula) e 
outros medios artificiais e naturais de orientación. Realizar carreiras de orientación. Realizar saídas ó medio 
natural respectando as normas postas polo profesor. 

 
B.- Obxectivos actitudinais. 

B1) De carácter xeral: 1. Ser puntuais. 2. Traer o material axeitado á materia e coidar o propio do centro. 
3. Esforzarse e automellorar nas clases. 4. Colaborar co profesor e co resto dos compañeiros o máximo 
posible. 5. Respectar sempre as posibilidades de rendemento alleas e propias, así como as opinións dos 
compañeiros. 6. Xogar con competitividade e limpeza. 7.Implicarse na materia. 8. Amosar interese polos 
contidos da materia. 9. Levar unha hixiene óptima no centro. 10. Ser capaz de traballar en equipo. 
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B2) Específicos para o trimestre: 1. Entender a importancia da alimentación correcta e a influencia do 
exercicio físico no correcto desenvolvemento do individuo. 2. Respectar as posibilidades de rendemento 
tanto óptimas como alleas. 3. Colaborar, participar e esforzarse en mellorar na práctica 
das sesións físicas e deportivas. 4. Respectar as normas de xogo do Gaélico e as decisións arbitrais. 5. 
Respectar o medio no que desenvolvemos a actividade física, tanto o próximo urbano como o natural. 

 
C.- Avaliación. 

C1) Instrumentos de cualificación: 
Contidos conceptuais (saber): 

Traballo individual ou por parellas en relación aos contidos sobre alimentación e actividade física e 
saudable (100%). 
Contidos procedimentais (saber facer): 

Avaliación continua e final mediante rúbricas de observación de entre 5 e 10 elementos (90%). 
 
Rexistro anecdótico (10%). 
 
Contidos actitudinais (saber estar e querer estar): 

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

Os alumnos exentos da parte práctica da materia terán que realizar: a) Unha memoria escrita de todas a s 
sesión impartidas na avaliación 2) Presentarán un traballo monográfico sobre un tema proposto polo 
departamento. Asistirán de forma regular as clases teóricas e práctica e colaborarán co profesor en acción 
de axuda técnica.  
Os alumnos que non xustifiquen de xeito apropiado (oficial) unha falta de asistencia serán penalizados con -
0,3 a nota media da avaliación e o doble 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 

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.  

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. 

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. 

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 ademáis no seu boletín de calificacións 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 
calificación 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. 
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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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TECNOLOXÍA 
 

 
TECNOLOXÍA 3º ESO (1ª AVALIACIÓN) 

CONTIDOS 

Efectos da corrente eléctrica. Lei de Joule. Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas, elementos, 

funcionamento e simboloxía. Lei de Ohm. Instrumentos de medida das magnitudes eléctricas básicas. 

Deseño, simulación e montaxe de circuítos eléctricos e electrónicos básicos. 

TEMPORALIZACIÓN: 20 sesións 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

TE-B4.1-Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión noutras 

manifestacións enerxéticas. TE-B4.2-Experimentar con instrumentos de medida e obter as magnitudes 

eléctricas básicas. TE-B4.3-Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e montar circuítos 

con operadores elementais. 

INSTRUMENTOS, PROCEDEMENTOS E DATAS APROXIMADAS DE AVALIACIÓN 

Análise das producións dos alumnos (medidas, montaxes de taller e simulacións) 

Observación do traballo na aula-taller.  

Probas específicas: principios de decembro 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 

Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

3º-TEB4.1.1 - Explica os principais efectos da corrente eléctrica 

e a súa conversión. 

Peso: 1% 

Identifica os principais efectos da corrente 

eléctrica e a súa conversión. 

3º-TEB4.2.1 - Utiliza os instrumentos de medida para coñecer 

as magnitudes eléctricas de circuítos básicos. 

Peso: 5% 

Manexa un polímetro ou un simulador para 

coñecer a resistencia e o voltaxe de circuítos 

básicos. 

3º-TEB4.2.2 - Calcula as magnitudes eléctricas básicas en 

circuítos eléctricos sinxelos. 

Peso: 12% 

Calcula magnitudes eléctricas básicas en 

circuítos eléctricos sinxelos. 

3º-TEB4.3.1 - Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos 

básicos empregando lámpadas, zumbadores, díodos LED, 

Monta e analiza circuítos eléctricos e 

electrónicos básicos empregando lámpadas, 
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transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e 

resistencias. 

Peso: 10% 

zumbadores, díodos led, motores, baterías, 

conectores e resistencias. 

3º-TEB4.3.2 - Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando 

software específico e simboloxía adecuada, e experimenta cos 

elementos que o configuran. 

Peso: 5% 

Deseña utilizando simboloxía adecuada 

circuítos eléctricos básicos e experimenta cos 

elementos que o configuran. 

 

Para cada estándar indícase o peso no curso. A nota da avaliación será a media ponderada dos 
estándares avaliados ata ese momento (incluídos os das avaliacións anteriores se fose o caso). 

Ó remate da avaliación ou do curso poderanse recuperar os estándares de maior peso non superados 
agás os correspondentes ó traballo directo no taller (a nova nota substituirá á anterior para a media 
ponderada). 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 

MATERIA : EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 
 
CURSO: 3º ESO                                 AVALIACIÓN:1ª                     ANO ACADÉMICO:18/19 
 

A.-PROGRAMA 

 CONTIDOS:  1.- Trazados xeométricos fundamentais e concepto de lugar xeométrico. 2.- 

Ángulos, bisectriz, operacións con ángulos e trazado de ángulos có compás e as plantillas.3.- 
Triángulos: clasificación e resolución de problemas. 4.- Cuadriláteros: clasificación e resolución 
de problemas. 5.- Polígonos regulares e polígonos estrelados. 5.- Teoría da cor: círculo 
cromático, propiedades da cor, harmonía e contraste cromático, gamas cromáticas. 
Simbolismo e psicoloxía da cor. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES: 1.- Coñece e define os lugares 

xeométricos máis importantes 2.-  Comprende e debuxa os trazados xeométricos básicos. 3.-  
Clasifica correctamente e coñece as características de triángulos e cuadriláteros.4.- Resolve 
problemas de construción cos instrumentos de debuxo de triángulos e cuadriláteros, 5.- Sabe 
construir os polígonos regulares inscritos có método particular e xeral. 6.- Constrúe polígonos 
estrelados regulares 7.- Coñece as cores primarias, secundarias e terciarias, cómo se obtén e 
ordearlas no círculo cromático 8.- Coñece e diferencias as propiedades da cor 9.- Coñece a 
diferencia entre harmonía e contraste cromático, os seus tipos e aplícaos a composicións 

plásticas. 10.- Coñece as gamas cromáticas e o seu significado. 11.- Realiza composicións con 

diferentes técnicas gráfico-plásticas para expresar sensacións por medio do uso psicoloxico da 
cor. 12.- Sabe crear có lapis de grafito e de cores superficies planas e degradadas. 13.- 
Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en orde e estado perfectos, e achégao ao 
aula cando é necesario para o traballo de clase. 14.- Entrega os traballos e actividades no 
prazo establacido polo profesor. 

   

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: 
  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro 
    
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 

Estándares de aprendizaxe de tipo instrumental, relacionados coa adquisición de 

destrezas e habilidades, avaliados mediante as láminas,actividades e traballos realizados 

durante o trimestre. Porcentaxe da nota (50%). 

Estándares de aprendizaxe de tipo conceptual, relacionados coa comprensión dos 

contidos e conceptos teóricos da materia, avaliados mediante o exame. Porcentaxe da 

nota (40%) 
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Estándares de aprendizaxe de tipo actitudinal, relacionados coa actitude do alumno hacia 

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

para facer as tarefas diariamente, avaliados mediante  control escrito polo profesor. 

Porcentaxe da nota (10%) 

 A nota da avaliación parcial será a suma das porcentaxes indicadas. 
 
Para aprobar a avaliación é  obrigatorio ter entregados e cualificados 

positivamente nunha porcentaxe dun 70% todos os traballos feitos durante o 

trimestre e obter unha cualificación mínima de 3 no exame.,  

 
  

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  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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MÚSICA 
 

ASIGNATURA: MÚSICA  

CURSO: 3º ESO                                     AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO: 18-19 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE 5 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.- Linguaxe musical: Ritmos. 2.-Historia da música: O barroco musical. E 

audicións. 3.-Descubri-la música: O Mesías. Haendel. 4.-Práctica vocal e instrumental: We 

shall overcome. Te Deum. Berducido, Berducido. 5.-Música moderna: Os anos 70: os 

estilos I. O esplendor da cultura rock I. E audicións. 6.-Práctica vocal e instrumental: 

Mamma mia.  7.-O jazz en Galicia: Abe Rábade e Sumrrá. E audicións. 8.-Actividades- 

Lecturas. Francesca Caccini. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Comprender, explicar e ter certa soltura na lectura 

rítmica dos ritmos explicados nesta unidade. B1.2.Interpretar vocal e instrumentalmente 

(con frauta ou instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e 

memorizar as pezas musicais desta unidade, e indicar a textura das mesmas. 

B1.3.Realizar improvisacións e composicións vocais e instrumentais. B2.4.Recoñecer 

auditivamente e determinar e saber a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou 

forma, instrumentación, estructura, textura, particularidades, características e a cultura 

musical á que pertencen distintas audicións ou pezas musicais seleccionadas. 

B3.5.Recoñecer e explicar a música no Barroco –características; música vocal profana: la 

ópera; música vocal relixiosa- e os compositores. B3.6.Comprender, recoñecer e saber 

definir correctamente as diferentes correntes que integran o rock dos anos 70. 

B3.7.Coñecer a música jazz que se fai en Galicia –Rábade, Sumrrá-. B4.8. Elaborar un 

traballo utilizando as novas tecnoloxías. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Comprende, explica e ten certa soltura na 

lectura rítmica dos ritmos explicados nesta unidade. B1.2.Interpreta vocal e 

instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) 

individual e/ou en grupo e memoriza as pezas musicais desta unidade, e indica a textura 

das mesmas. B1.3.Realizar improvisacións e composicións vocais e instrumentais. 

B2.4.Recoñece auditivamente e determina e saber a obra, época, autor, intérprete, país, 

xénero ou forma, instrumentación, estructura, textura, particularidades, características e a 

cultura musical á que pertencen distintas audicións ou pezas musicais seleccionadas. 

B3.5.Sabe, recoñece e explica a música no Barroco –características; música vocal 

profana: la ópera; música vocal relixiosa- e os compositores. B3.6.Sabe, recoñece e define 

correctamente as diferentes correntes que integran o rock dos anos 70. B3.7.Sabe e 

coñece a música jazz que se fai en Galicia -Rábade, Sumrrá-. B4.8.Elabora un traballo 

utilizando as novas tecnoloxías. 

TEMA 2: UNIDADE 6 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.- Linguaxe musical: A melodía: análise dos seus movementos. 2.-Historia 

da Música: A música instrumental barroca. A música barroca en España. Os instrumentos 

da época barroca. E audicións. 3.-Descubri-la música: Concerto de Brandenburgo nº 2 de 

J. S. Bach. 4.-Práctica vocal e instrumental: O inverno. American Pie. Estando na miña 
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porta. 5-A músicva moderna: Os anos 70: o esplendor da cultura rock II. E audicións. 6.-A 

música en Galicia: A universalidade do blues galego: Los Reyes del KO. E audicións. 7.-

Actividades-lecturas: Elizabeth Claude Jacquet de la Guerre.  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Comprensión e definición correcta do concepto de 

melodía e do análise dos seus movementos, empregando a linguaxe adecuada. 

B1.2.Percibir a melodía como frase musical xeradora e distinguir os elementos da mesma. 

B1.3.Interpretar vocal e instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl Orff, a 

determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memorizar as pezas musicais desta 

unidade, e indicar a textura das mesmas. B2.4.Recoñecer auditivamente e determinar e 

saber a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, 

textura, particularidades, características e a cultura musical á que pertencen distintas 

audicións ou pezas musicais seleccionadas. B2.5.Saber a época e as súas características, 

autor, instrumentación e identificación da audición Concerto de Brandenburgo nº2 de J. S. 

Bach. B3.6.Recoñecer e explicar a música no Barroco –a música instrumental barroca; a 

música barroca en España; os instrumentos no barroco- e os compositores. 

B3.7.Comprender, recoñecer e saber definir correctamente as diferentes correntes que 

integran o rock dos anos 70. B3.8.Recoñecer e explicar o blues galego. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Comprende e define correctamente o concepto 

de melodía e do análise dos seus movementos, empregando a linguaxe adecuada. 

B1.2.Percibe a melodía como frase musical xeradora e distingue os elementos da mesma. 

B1.3.Interpreta vocal e instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl Orff, a 

determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memoriza as pezas musicais dadas, e 

indica a textura das mesmas. B2.4.Recoñece auditivamente e determina e sabe a obra, 

época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, textura, 

particularidades, características e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou 

pezas musicais seleccionadas. B2.5.Sabe a época e as súas características, autor, 

instrumentación e identificación da audición Concerto de Brandenburgo nº2 de J. S. Bach. 

B3.6.Sabe, recoñece e explica a música no Barroco –a música instrumental barroca; a 

música barroca en España; os instrumentos no barroco- e os compositores. B3.7.Sabe, 

recoñece e define correctamente as diferentes correntes que integran o rock dos anos 70. 

B3.8.Sabe, recoñece e explica o blues galego. 

TEMA 3: UNIDADE 7 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.- Linguaxe musical: Os compases de 3/8 e 6/8. 2.-Historia da música: O 

Século das Luces. O Clasicismo musical: características; formas musicais; a música vocal, 

instrumental, instrumentos e compositores do clasicismo. O Clasicismo español. E 

audicións. 3.-Descubri-la música: Scherzo da sonata nº 5 de Beethoven.  4.-Práctica vocal 

e instrumental:Sae ti, bo bailadore. Musik für die flötenur e Pequena serenata nocturna. 5.-

Música moderna: Os anos 80: os estilos I. E audicións. 6.- A música en Galicia: Tálesien e 

Susana Seivane. E audicións. 7.-Actividades. Maria Teresa Von Paradis.  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Saber definir e executar os compases de 3/8 e 6/8. 

B1.2.Interpretar vocal e instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl Orff, a 

determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memorizar as pezas musicais desta 

unidade, e indicar a textura das mesmas. B2.3.Recoñecer auditivamente e determinar e 

saber a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, 

textura, particularidades, características e a cultura musical á que pertencen distintas 

audicións ou pezas musicais seleccionadas. B3.4.Recoñecer e explicar o século das luces 

ou Clasicismo musical, a música vocal e instrumental no Clasicismo, o clasicismo español, 

e os instrumentos do Clasicismo e os compositores. B3.5.Saber describir estilos dos 80 do 
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panorama pop/rock e outras tendencias. B3.6.Coñecer e explicar a Tálesien e Susana 

Seivane.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1Sabe, define e executa os compases de 3/8 e 

6/8. B1.2.Interpreta vocal e instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl Orff, a 

determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memoriza as pezas musicais desta 

unidade, e indica a textura das mesmas. B2.3.Recoñece auditivamente e determina e 

saber a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, 

textura, particularidades, características e a cultura musical á que pertencen distintas 

audicións ou pezas musicais seleccionadas. B3.4.Sabe, recoñece e explica o século das 

luces ou Clasicismo músical, a música vocal e instrumental no Clasicismo, o clasicismo 

español, os instrumentos do Clasicismo, e os compositores. B3.5.Sabe e describe estilos 

dos 80 do panorama pop/rock e outras tendencias. B3.6.Sabe, coñece e explica a 

Tálesien e Susana Seivane. 

TEMA 4: UNIDADE 8 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.- Linguaxe musical: Outros compases: compás de 2/8, de 2/2, de 2/4. 2.-

Historia da música: O Romanticismo musical. Os Postrománticos. O romanticismo  

musical en España. E audicións. 3.-Descubri-la música: Marcha Radetzky de Johann 

Strauss I e O cisne do Carnaval dos animais de Saint-Säen. 4.-Práctica vocal e 

instrumental: Se chove e deixa chover e Ni tú, ni nadie. 5-Música moderna: Os anos 80 en 

España: a movida e outras tendencias. E audicións. 6.-A música en Galicia: Cristina Pato 

e Roi Casal. E audicións. 7.-Lectura e apreciación de compositora do romanticismo: F. C. 

Mendelssohn. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Saber definir e executar os compases de 2/2, 2/4, e 

2/8. B1.2.Interpretar vocal e instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl Orff, a 

determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memorizar as pezas musicais desta 

unidade, e indicar a textura das mesmas. B2.3.Recoñecer auditivamente e determinar e 

saber a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, 

textura, particularidades, características e a cultura musical á que pertencen distintas 

audicións ou pezas musicais seleccionadas. B3.4.Recoñecer e explicar a música no 

Romanticismo –características, e música instrumental- os postrománticos, o romanticismo 

español, e os compositores. B3.5.Relacionar e coñecer as diversas tendencias da música 

moderna dos anos 80. B3.5.Coñecer e explicar a Cristina Pato e Roi Casal. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Sabe, define e executa os compases de 2/2, 

2/4, e 2/8. B1.2.Interpreta vocal e instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl Orff, 

a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memoriza as pezas musicais desta 

unidade, e indica a textura das mesmas. B2.3.Recoñece auditivamente e determina e 

sabe a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, 

textura, particularidades, características e a cultura musical á que pertencen distintas 

audicións ou pezas musicais seleccionadas. B3.4.Sabe, recoñece e explica a música no 

Romanticismo –características, e música instrumental- os postrománticos, o romanticismo 

español e os compositores. B3.5.Sabe, relaciona e coñece as diversas tendencias da 

música moderna dos anos 80. B3.6.Sabe, coñece e explica a Cristina Pato e Roi Casal.. 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  
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  Libretas, chamadas de clase, intervencións voluntarias, traballos mandados polo profesor, 

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. 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Do 24 de enero ó 6 de Febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cos seus 

correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos. É preciso unha nota mínima de 

3 puntos sobre 10 para cada un dos exames escritos para que esta parte escrita faga 

media co resto dos apartados. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Do 28 de febreiro ó 15 de Marzo 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, cos seus 

correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos. Aclaración: O departamento de 

música acordou que queda a criterio de cada profesor facer 1 ou 2 exames escritos. Se 

o profesor determina facer dous exames escritos as datas, contidos e estructura 

corresponderían co que se acaba de relatar no examen 1 e no examen 2. Se o profesor 

determina facer un só examen escrito, éste sería entre o 28 de febreiro e o 15 de Marzo 

e entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos das unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

É preciso unha nota mínima de 3 puntos sobre 10 para cada un dos exames escritos 

para que esta parte escrita faga media co resto dos apartados. 

  EXAMEN 3:       

   DATA APROXIMADA: Do 28 de febreiro ó 15 de Marzo 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

 

 

 

 

   Examen 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 evalúa cun examen entre o 28 de febreiro e o 15 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 20% na nota 

de avaliación, tal como se reflexa abaixo.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario valórase cun 20% na nota da 2ª avaliación, que se traducen en 2 
puntos. 

 Os exames valóranse cun 80% na nota da 2ª avaliación, que se traducen en 8 puntos. 
Deses 8 puntos, 6 puntos corresponden ós exames escritos e 2 puntos ó examen oral. 

Nota da 2ª avaliación= exame ou exames escritos: 60% (6 ptos) + examen práctico-oral: 20% 
(2 ptos) + traballo diario: 20% (2 ptos) = 100% = 10 ptos. 
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O grao mínimo de consecución para superar a avaliación afecta ós dous apartados: os 
exámenes 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: 3 puntos serán do 
examen ou exámes escritos, 1 pto do examen práctico-oral, e 1 pto do traballo diario. 
 

Os estándares B3.5.1 [Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos 
musicais] e B3.5.2 [Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con 
rigor e claridade] aplícanse a todos os contidos da programación de música de 3º ESO. 
 
Traballos obrigatorios: o profesor determinará se se fan nunha única avaliación ou en diferentes 
avaliacións e se se unifican nun único traballo ou en diferentes traballos sempre respectando a 
valoración que corresponde a cada un dos tres estándares seguintes:  
 

 B3.6.1-Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, 
representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas 
producións. Este estándar valorarase polo menos nunha das avaliacións. Valoración: Desde 
0'0333 ata a valoración total do traballo diario na nota de avaliación (20% na 1ª ou na 2ª 
avaliación, ou 6'68% na nota da 3ª avaliación). 

 B3.6.2-Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. Este estándar 
valorarase polo menos nunha das avaliacións. Valoración: Desde 0'0333 ata a valoración total 
do traballo diario na nota de avaliación (20% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 6'68% na nota da 3ª 
avaliación). 

 B4.2.1-Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. Este estándar valorarase polo menos nunha das 
avaliacións. Valoración: Desde 0'0333 ata a valoración total do traballo diario na nota de 
avaliación (20% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 6'68% na nota da 3ª avaliación). 

 

En canto á valoración dos estándares de aprendizaxe: 
 No caso dun examen 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 cun contido suficiente. 

 Grao total: o total da puntuación da pregunta. A resposta é correcta, con 
coherencia e claridade, cunha terminoloxía adecuada 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. 

 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. 

 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 examen 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.  
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 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 examen práctico-oral (que se pode facer cun examen 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. 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. 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: 

 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 examen 

práctico-oral. 

 

RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un examen de recuperación 
escrito, entre o 25 de marzo e o 5 de Abril. 
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Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que aprobar a parte práctica-oral da 
seguinte avaliación a través do examen 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 puntos) + nota da 2ª avaliación: 33'3% (3'33 
puntos) + exames do terceiro trimestre: 26'72% (2'672 puntos) + traballo diario do terceiro 
trimestre: 6’68% (0´668 punto) = 100% = 10 puntos. 
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RELIXIÓN 
 

ASIGNATURA: RELIXIÓN 

CURSO: 3º ESO                                AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO: 2018 -2019 

 

 
TEMA 1: XESÚS DE NAZARET E A VOCACIÓN CRISTIANA. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

 CONTIDOS  : 1.- Concepto de vocación na Biblia e na  tradición cristiana. 2.- Importancia 

da conversión de San Pablo na historia do cristianismo. 3.- A vocación cristiana e o 

sacramento do Orden. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Distinguir entre vocación humana e vocación cristiana. 

2.- Saber recoñecer que a vocación cristiana ten a finalidade do servicio no a do poder, do 

diñeiro ou do prestixio.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- Definir e distinguir correctamente os 

términos de vocación e servicio con exemplos da vida cotiá (CL, CD, CSC, CEC, SIEE). 

2.- Realiza un cuadro de valores por orden de preferencia e demostra na aula a  

importancia que teñen para ti (AA, CSC, SIEE). 

 

TEMA 2: XESUSCRISTO, MORAL E VIDA. 

  DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

CONTIDOS: 1.- Principios éticos básicos do cristianismo sobre a vida humana. 2.- 

Comportamentos morais que se desprenden destes principios. 3.-  Interpretación 

católica da vida humana. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Distinguir entre ética e moral, relativismo ético e 

relativismo moral. 2.- Comprender por qué todo ser humano ten dereito a vida e qué 

significa que a vida é sagrada para os cristianos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Analiza situacións na actualidade nas que non 

se respeta a dignidade do ser humano (CL, AA, CSC, CEC). 2.- Adapta a realidade 

actual cas tuas propias palabras o relato bíblico de Caín e Abel (Gn 4, 1- 16) (CL, AA, 

CSC). 

TEMA 3: XESUSCRISTO, MORAL E CONSUMO. 

  DURACIÓN APROXIMADA: 20 días. 

CONTIDOS: 1.- Enseñanzas na Biblia sobre o consumo e a posesión de béns. 2.- 

Principios e valores éticos que sirven aos cristianos para saber comportarse 

moralmente como consumidores. 3.- Principais comportamentos morais e cristianos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Descubrir no ambiente individual, familiar e social os 

perigos mais graves do consumo. 2.- Tomar conciencia da importancia da solidariedade 

e o valor da caridade. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Fai un recuadro,  busca no Diccionario, e 

aprende o significado das palabras que se refiren aos sete pecados capitais e as sete 

virtudes para vencelos (CL, CSC, AA, SIEE). 2.- Comparte en grupo alguna situación na 

que vexas que se está practicando a caridade e de cómo se debe entender esta 

realidade. Podes servirte dalgún texto, relato, experiencia, película, canción… (CL, CD, 

CSC, SIEE, CEC). 

B.-AVALIACIÓN  
 

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis,libretas,exposicions… 

 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 regla)       

   DATA APROXIMADA:       

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

       

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    50 %      

  Exames…….: 50 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      
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  Coñecementos: O 50% dos instrumentos de control vanse distribuír do seguinte modo:   

 

 chamadas de clase, traballos recollidos, control oral , actitude. 

50%: exame que poderá ser oral ou escrito.  

 

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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CULTURA CLÁSICA 
 

CULTURA CLÁSICA 

CURSO: 3º ESO AVALIACIÓN: 1ª 

 
A.-PROGRAMA 

TEMA 1: Tan perto e tan lonxe 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 
CONTIDOS : B1.1. Marco xeográfico: distancia e continuidade. B1.1. Marco xeográfico: 
na busca do pasado. B7.3 Presenza de Grecia e Roma no noso país. Lectura: A Odisea. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1 B1.2 B7.3 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

Sitúa nun mapa lugares destacados. Enumera aspectos para coñecer o mundo clásico. 

Enumera restos da pegada de gregos e romanos. 

TEMA 2: Mare Nostrum: o Mediterráneo, centro de civilizacións 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 
CONTIDOS : B2.1 Marco histórico: Grecia B2.1 Marco histórico: Roma. Lectura: A 
Odisea. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.1 B2.1 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
Identifica o marco histórico: sabe elaborar un eixo cronolóxico dos períodos históricos. 
Proba escrita. 

 

TEMA 3: 
 

Os traballos e os días 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 
CONTIDOS : B5.4 Vida cotiá. B5.5 Espectáculos públicos. B5.6 Os xogos. Lectura, 
fragmentos de Hesíodo e Horacio. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B5.4 ,B5.5 ,B5.6. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Comenta criticamente imaxes que ilustren 
os estándares. Recoñece en escenas cinematográficas formas de lecer. Relaciona xogos 
e festas antigas coas modernas. Elabora unha exposición breve sobre Olimpia e Delfos 
con imaxes. 

TEMA 4: O individuo en sociedade 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 
CONTIDOS : B5.2 Clases sociais. B5.3 A familia. B7.1 Pervivencia na organización 
social. Lectura: fragmentos de Ovidio e Virxilio 

TEMA 5: A arte de gobernar 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 
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CONTIDOS : B2.1 Grecia: marco histórico. B2.2 Roma: marco histórico. B5.1 Organiación 

política B7.1 Pervivencia na política actual. Lectura:poemas elixidos de Safo, Alceo, Arquíloco. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.2, B5.1, B7.1 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Enumera cronoloxicamente as distintas etapas 
coas súas características esenciais. Relaciona formas de goberno e institucións coas súas 
funcións. Relaciona as nosas institucións coas antigas. 

 

 

B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 

 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

 
Tema 1: Completa mapa mudo. Proba escrita 25% 
Enumera e describe as fontes para coñecer o mundo clásico 25%. Proba escrita. 
Enumera e sitúa nun mapa restos da pegada de gregos e romanos. Traballo no 
caderno 25%. Realiza un traballo de investigación sobre Aquis e a Vía Nova no 
caderno: 25%. 
Tema 2: Elabora un eixo cronolóxico dos períodos históricos de Grecia 50% e 
Roma 50%. Proba escrita. 
Tema 3: Comentario oral ou escrito de imaxes 50%. Comentario escrito de 
secuencia cinematográfica 25%. Exposición oral sobre santuarios e xogos 
25%. 
Tema 4: Comenta escena s de películas 50% segundo o aprendido. Realiza un traballo 
de investigación no seu caderno sobre as revoltas dos escravos. 50% 
Tema 5: Proba escrita 50%. Traballo no caderno 25%. 

 

 EXAMES: Non hai exame de avaliación. Si de recuperación. 
 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Cada tema avalíase ao remate. As probas e exercicios 
están descritos coa súa cualificación. A nota da avaliación vén dada polas nota media dos 
temas que suporá o 75% da cualificación. O 25% restante pola orde, limpeza e realización 
ao día das tarefas do caderno ou arquivador, moitas delas sobre as lecturas, que irá 
elaborando con todos os materiais. As exposicións orais deberán presentarse na data 
indicada para cada unha: nelas valórase a capacidade de síntese, a claridade, a 
adecuación das imaxes ó texto, inclusión de bibliografía e referencias, a estética e 
ortografía. 

 

.NOTA DE COÑECEMENTOS: 

Traballo diario: 25 % (sobre todo referidas ás lecturas)) 

Probas orais e 

escritas: 

75 % 

 NOTA DE AVALIACIÓN: 

A media das probas esixidas en cada tema e especificadas. 

 
RECUPERACIÓN: 

Mediante exame, mínimos de toda a avaliación, nos días anteriores ás vacacións de 
Nadal. 
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VALORES ÉTICOS 
 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 

CURSO: 3º ESO AVALIACIÓN:1ª  

A.-PROGRAMA 

TEMA1: QUEN É UNHA PERSOA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 días 

 CONTIDOS :  

1. concepto de persoa 

2. Características da persoa 

3. A dignidade da persoa 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. O 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 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 

 Analizar que é a dignidade da persoa e quitar as 

consecuencias para a propia vida 

 Descubrir que significa que a persoa é responsable da súa 

vida 

 Describir a dimensión comunitaria da persoa  

 Coñecer o significado etimolóxico da palabra ‘persoa’ 

 Saber distinguir entre persoa e cousa 

TEMA2: OS VALORES 
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 DURACIÓN APROXIMADA: 2 días 

 

 CONTIDOS:  

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

distinguir os valores éticos. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. 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. Realizar traballo persoal sobre valores aplicados a diversas 

situacións.  

3. 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) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

 Definir que son os valores en tanto que o obxectivamente 

importante 

 Distinguir o sentido dos valores positivos e negativos 

 Explicar que son os valores éticos e como afectan á persoa 

 Describir a conciencia moral 

 

TEMA3: INTELIXENCIA EMOCIONAL 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 

 CONTIDOS :  
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1. Tipos de intelixencia segundo Gardner 

2. A intelixencia emocional segundo Golemann, Salovey e 

Mayer 

3. A afectividade 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. 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. Realizar un traballo persoal sobre a propia intelixencia 

emocional e sobre a propia afectividade. 

5. 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) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

 -Describir as intelixencias múltiples 

 Coñecer razoadamente que é a intelixencia emocional. 

 Explicar que é afectividade, como poden ser positivos o 

negativos, sentimentos ou emocións, e mais ou menos 

controlados. 

 Coñecer a táboa das prinicipais emocións básicas, negativas 

e positivas, sabéndoas definitir, coñecer as súas familias 

emocionais e aplicalo en casos prácticos.  
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TEMA 4: HABILIDADES EMOCIONAIS 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 días 

 

 CONTIDOS : 

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

intelixencia emociona. 

2. -O autocoñecemento emocional. 

3. -As principais competencias emocionais. 

4. -A empatía e as habilidades sociais 

 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

 

 Os alumnos serán quen de coñecer en que consiste a 

intelixencia emocional e autoavaliarse en este aspecto 

 Comprender e saber aplicar as técnicas básicas de 

autocoñecemento e autorregulación emocional 

 Coñecer, definir e comprender como se aplican as principais 

competencias emocionais 

 Coñecer o concepto de empatía 

 Comprender as principais habilidades sociais e avaliar cal se 

teñen e de cales se carecen 

 Traballo persoal sobre autocoñecemento emocional, 

habilidades emocionais e empatía. 

 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) 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

 As cinco competencias emocionais segundo Goleman 

 O autocoñecemento emocional 

 Saber expresar o que se sinte 

 Regular o que se sinte 

 Coñecer e saber como adquirir as principais competencias 

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

perseveranza, a autoaceptación e o humor. 

 Comprensión teórico-práctica do concepto de empatía 

 Coñecemento e autoavaliación das principais habilidades 

sociais 

 Traballo persoal  

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: 3º ESO                                AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO: 2018-2019 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: Los complementos directo, indirecto y agente. El Renacimiento: la poesía 

 DURACIÓN APROXIMADA: 11 días 

 CONTIDOS: 1- Complementos directo, indirecto y agente. 2- El teatro: características. 3- 

Ortografía: mayúsculas y minúsculas. 4- El Renacimiento; la poesía. Garcilaso de la Vega. 

Poesía religiosa. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Producir textos escritos con corrección. 2- Utilizar las 

tecnologías para obtener información. 3- Reconocer y usar mayúsculas y minúsculas. 4- 

Reconocer y utilizar con coherencia complementos verbales. 5- Describir las 

características de una representación teatral. 6- Transformar un texto novelístico en un 

texto teatral. 7- Lectura dramatizada de textos teatrales. 8- Ampliar su vocabulario. 9- 

Identificar las características de la poesía. 10-  Comprender textos literarios clásicos 

reconociendo la intención del autor. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Escribe con coherencia y cuidando la 

escritura. 2- Identifica y explica el uso de mayúsculas y minúsculas. 3- Utiliza recursos 

aprendidos para transformar un texto novelístico en un texto teatral. 4- Reconoce y aplica 

estrategias para comprender textos poéticos. 5- Comprende textos literarios propuestos y 

reconoce e interpreta la intención del autor. 

TEMA 2: El complemento de régimen verbal y el circunstancial. El Renacimiento: la narrativa 

 DURACIÓN APROXIMADA: 11 días 

 CONTIDOS: 1- El complemento de régimen verbal y el complemento circunstancial. 2- La 

literatura didáctica: origen. Las fábulas. Los refranes. 3- Ortografía: las siglas, los 

acrónimos, las abreviaturas y los símbolos. 4- El Renacimiento: la narrativa. Tipos. 

Lazarillo de Tormes. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Producir textos escritos con corrección. 2. Utilizar las 

tecnologías para obtener información. 3. Argumentar su acuerdo o desacuerdo con 

fragmentos de un texto. 4. Reconocer y utilizar con coherencia complementos verbales. 5. 

Exponer oralmente el eslogan realizado en grupo. 6. Comprender textos narrativos e 

interpreta la descripción de personajes. 7. Conocer y usar siglas, acrónimos, abreviaturas 

y símbolos. 8. Comprender e interpretar textos literarios renacentistas y desarrolla una 

actitud crítica ante la lectura. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Reconoce la idea principal y las 

secundarias. 2- Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos. 3- 

Conoce y aplica siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos en distintos textos. 4- Lee y 

comprende adecuadamente textos narrativos del Renacimiento. 5- Conoce e interpreta la 

relación entre la obra y la intención del autor y el contexto. 
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TEMA 3: La oración simple y la compuesta. Miguel de Cervantes y el Quijote 

 DURACIÓN APROXIMADA: 11 días 

 CONTIDOS: 1- La oración simple y la oración compuesta. 2- El artículo de opinión: 

estructura y pautas de elaboración. 3- Ortografía: la acentuación. 4- Miguel de Cervantes y 

su obra Don Quijote de la Mancha. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Producir textos escritos con corrección. 2- Utilizar las 

tecnologías para obtener información. 3- Reconocer los elementos constitutivos de la 

oración simple y la oración compuesta. 4- Preparar y escribir un artículo de opinión. 5- 

Reconocer y corregir errores ortográficos y gramaticales. 6- Leer y comentar fragmentos 

de la obra Don Quijote de la Mancha. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Reconoce el tema y la intención 

comunicativa de diversos textos orales y escritos. 2- Escribe síntesis y textos descriptivos 

usando el registro adecuado. 3- Comprende e identifica la composición de la oración 

simple y la oración compuesta. 4- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 

en textos propuestos. 5- Comprende e interpreta la relación entre la obra Don Quijote de 

la Mancha y la intención del autor y el contexto.. 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 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 examen como mínimo, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 

dependiendo de la valoración que el profesor haga de las características del alumnado. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Entre el 11 y el 15 de marzo de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Resume y esquematiza textos propuestos. 
 Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 
 Corrección de textos con errores de concordancia, ortográficos e inadecuaciones. 
 Reconoce categorías y funciones dentro del ámbito de la oración. 
 Identifica las características básicas del teatro, las fábulas y el artículo de opinión. 
 Establece diferencias entre textos poéticos, narrativos y teatrales. 
 Elabora un relato a partir de imágenes o de modelos previos. 
 Identifica  y clasifica clases de palabras en un texto propuesto. 
 Reconoce autores y obras literarias estudiados. 
 Analiza  y comenta textos literarios renacentistas. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Cuaderno y actividades de aula: hasta un 10%; lecturas: hasta un 20%; examen: hasta un 70%. 
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 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 70 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Lectura de un libro obligatorio: 20% (2 puntos). Cuaderno y actividades de 

aula: 10% (1 punto). Exámenes: 70% (7 puntos). Cada falta de ortografía y 

expresión restará hasta 0’20 puntos pudiendo descontar un máximo de 1,6 

puntos. Para que la evaluación sea positiva, es preciso obtener, al menos, el 

50 % de la calificación en cada uno de los apartados de que consta la nota: 

Lengua y Literatura. 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: Comienzo de la siguiente evaluación 

  Sen exame  Mediante un examen y la valoración del trabajo diario 

   

NOTA FINAL: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones trimestrales, 

siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 

especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del 

alumnado. Para aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación 

habrá un examen final en el que se incluirá la recuperación de la tercera evaluación. 

   

   

 

 


