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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

MATERIA : MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
CURSO: 4º ESO                              AVALIACIÓN: 2                  ANO ACADÉMICO: 2018-19 
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 5 Sistemas de ecuacións e inecuacións 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 esións 
 CONTIDOS  :  

F Sistemas de ecuacións non lineais 
F Sistemas de inecuacións cunha incógnita 
F Sistema de inecuacións con dúas incógnitas 

 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando inecuacións, 
ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de contextos reais. 
B2-4.1. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous. 
B2-4.2. Formula alxebraicamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e 
resolve, mediante inecuaciones, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 

 

  
MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Resolver sistemas de ecuacións lineais. Resolver sistemas de ecuacións non lineais. Resolver 
sistemas de inecuacións cunha incógnita. Resolver sistemas de inecuacións con dúas 
incógnitas. Resolver problemas mediante sistemas 

 
TEMA 6 Trigonometría 

 DURACIÓN APROXIMADA: 16 esións 
 CONTIDOS  :  

F O radián 
F Razóns trigonométricas dun ángulo agudo  
F  Relacións entre as razóns trigonométricas: Fórmulas pitagóricas 
F Razóns trigonométricas  de 30°, 45° e 60°   
F Razóns trigonométricas dun ángulo calquera   
F Signo das razóns trigonométricas      
F Relacións entre as razóns trigonométricas: reducción ao 1º cuadrante 
F Resolución de triángulos  rectángulos     

 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 

B3-1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal e internacional, así 
como as relacións e as razóns da trigonometría elemental, para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reais. 
B3-1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas empregando 
medios tecnolóxicos, se fose preciso, para realizar os cálculos. 
B3-2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situacións 
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reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuadas, e 
aplicando as unidades de medida. 
B3-2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, estratexias e fórmulas apropiadas para calcular ángulos, 

lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas.. 
B3-2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións.. 

 

  
MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer as medidas de ángulos: Graos e radiáns. Transformar graos en radiáns e viceversa. 
Coñecer as razóns trigonométricas dun ángulo agudo. Coñecer as razóns dos ángulos usuais. 
Calcular as razóns dun ángulo por redución ó primeiro cuadrante. Coñecer a relación entre as 
razóns trigonométricas dun mesmo ángulo. Resolver triángulos rectángulos 

 
TEMA 7 Vectores e rectas 

 DURACIÓN APROXIMADA: 18sesións 
 CONTIDOS :  

F Vectores 
F Operacións con vectores  
F Ecuación vectorial das recta  
F Ecuacións paramétricas da recta   
F Ecuación continua da recta  
F Ecuación punto-pendente e explícita da recta 
F Ecuación xeral da recta 
F  Posición relativa de dúas rectas no plano 

 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B3-3. Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos básicos da xeometría analítica 
plana para representar, describir e analizar formas e configuracións xeométricas sinxelas 
B3-3.1. Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. 
B3-3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. 
B3-3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. 
B3-3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos 
B3-3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico 
das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 
B3-3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar as 
súas propiedades e as súas características. 

 

  
MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Operar con vectores. Achar as ecuacións vectorial, paramétrica, continua , punto-pendente, 
explícita e xeral da recta. Determinar a posición relativa de dúas rectas no plano. Achar o punto 
de corte de dúas rectas secantes 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
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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 
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: 4º ESO                              AVALIACIÓN:2ª                  ANO ACADÉMICO:2018-19 
 

A.-PROGRAMA 
 
 
TEMA 4: Ecuacións e sistemas 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS  : 

F Ecuacións de 1º grao 

F Ecuacións equivalentes. Trasposición de termos 

F Resolución de ecuacións de 1º grao 

F Ecuacións de 2º grao 

F Resolución de ecuacións de 2º grao 

F Resolución de problemas mediante ecuacións 

F Sistemas de ecuacións 

F Métodos de resolución de sustemas 

F Resolución de problemas mediante sistemas de ecuacións 
 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B2-3.. Representar e analizar situacións e estruturas matemáticas, utilizando ecuacións de 
distintos tipos para resolver problemas. 
B2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e 
segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o 
resultado obtido. 

 

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

 
TEMA 5: Perímetros , áreas e volumes 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS  :  

 

F Polígonos. Tipos de polígonos. 

F Triángulos. Teorema de Pitágoras. 

F Figuras circulares. 

F Perímetro dun polígono.  

F Perímetros de figuras circulares. 

F Áreaa de polígonos. 

F Área de figuras planas. 

F Áreas de figuras circulares. 

F Poliedros e corpos de revolución 

F Areas de corpos xeométricos 
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F Volumes de poliedros 

F Volumes de corpos de revolución 

F Areas e volumes de figuras compostas 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B3-1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situacións 
reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuados, e aplicando 
a unidade de medida máis acorde coa situación descrita. 

B3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas apropiados para medir ángulos, lonxitudes, 
áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medidas..  

B3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes de triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, 
asignando as unidades correctas. 

B3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a aplicación do teorema de 
Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

 

 
 

  

MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Calcular perímetros e  áreas de polígonos. Calcular perímetros e areas de figuras circulares. 
Calcular areas e volumes de corpos geométricos. Calcular areas e volumes de corpos de 
revolución. Calcular areas e volumes de figuras compostas. 
 

TEMA 3: Semellanza. Aplicacións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS : 

 

F Teorema de Tales. 

F Aplicacións do teorema de Tales. 

F Aplicacións do teorema de Tales 

F Triángulos semellantes. 

F Criterios de semellanza de triángulos 

F Polígonos semellantes. 

F Perímetro e area de figuras semellantes 

F Aplicacións da semellanza 

F Escalas. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B3-1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situacións 
reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuados, e aplicando a 
unidade de medida máis acorde coa situación descrita. 

B3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e dos corpos (simetrías, descomposición en figuras 
máis coñecidas, etc.) e aplica o teorema de Tales, para estimar ou calcular medidas indirectas. 

B3-2.. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría dinámica, representando corpos 
xeométricos e comprobando, mediante interacción con ela, propiedades xeométricas. 

B3.2.1. Representa e estuda os corpos xeométricos máis relevantes (triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) cunha aplicación informática de 
xeometría dinámica, e comproba as súas propiedades xeométricas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Identificar figuras semellantes. Teorema de Tales. Resolver problemas mediante semellanza de 
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triángulos. Calcular distancias nun plano a escala. 
 

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 
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 
 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO 

         CURSO: 4 º ESO                                  AVALIACIÓN: 2ª                       ANO ACADÉMICO: 18-19 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

B1.1.2 Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as 

secundarias. 

B1.4.1 Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal ou 

informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais.  

 LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 

B1.6.1 Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción oral allea e 

produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega.  

B1.9.1 Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. 

B1.9.2 Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 

B1.11.1 Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións dos 

interlocutores. 

B1.11.2 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as opinións alleas 

e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1.1 Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas 

conceptuais). 

B2.1.3 Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

B2.1.4 Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 

B2.4.1 Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 

B2.4.4.2 Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 

B2.5.2 Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e 

persuasión. 

B2.8.2 Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos 

nos seus escritos. 

B2.9.1 Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e 

mapas conceptuais).  

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

B2.9.3 Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con 

conectores e outros elementos de cohesión. 

B2.9.5 Revisa o texto para comprobar que a  organización dos contidos do texto é correcta e que non se 

cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación.  

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto de partida. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.6.1 Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e 

escritos. 

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

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero textual. 
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BLOQUE 5. EDUCACION LITERARIA 

B5.1.1 Identifica os distintos períodos e xeracións da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.1.2 Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade 

sinalando os seus principais trazos característicos 

B5.2.2 Le autonomamente obras ou textos representativas da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade, 

resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

B5.2.3 Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a actualidade, 

sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 

período da literatura galega correspondente 

 

TEMA 5:      

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS   

Os textos científicos. Clases: textos científicos (especializados e textos científicos divulgativos.Canles de difusión da divulgación 

científica.Características dos textos científicos: rexistro formal, distintas formas de discurso, cita das fontes, ton obxectivo…O 

léxico dos textos científicos: precisión, uso de abundantes tecnicismos, neoloxismos e préstamos, uso de acrónimos e siglas.  

Os dous puntos (:). As comiñas («»). 

O contexto histórico da lingua galega (1936-1976).Fases do desenvolvemento histórico:a represión e o silencio (1936-1949) a 

lenta recuperación económica (1950-1963)a reclamación social (1964-1976).Os principais factores de substitución lingüística. 

A resistencia cultural durante o franquismo na Galicia.A actividade cultural dos exiliados galegos. A literatura galega no exilio: 

poesía (Luís Seoane e Lorenzo Varela) narrativa (Ramón de Valenzuela, Antón Alonso ríos e Silvio Santiago) teatro: culto 

(Castelao e Luís Seoane) e popular (Daniel Buxán). 

Xustaposición e coordinación.Clases ce conxuncións e tipos de oración ás que dan lugar. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

B1.3.1 Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas do 

ámbito académico e elabora un esquema ou resumo. 

B1.9.3 Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.  

B1.9.4 Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e 

volume), a linguaxe corporal (mirada, posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

B1.9.5 Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha 

presentación atractiva e innovadora. 

B1.10.1 Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoación 

inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2.3.1 Comprende textos relacionados co ámbito académico, tanto materiais de consulta (dicionarios, glosarios, 

enciclopedias...), como libros de texto e recursos de temas especializados en internet. 

B2.3.2 Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. 

B2.8.1 Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en distintos 

soportes. 

B2.8.2 Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus 
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escritos. 

B2.9.4 Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao seus 

alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente. 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

B3.3.1 Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

B4.1.3 Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia dentro das 

linguas do mundo no século XXI. 

B4.4.2 Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos 

expositivos sobre as diferentes etapas. 

B4.4.3 Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 

B4.4.4 Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 
 

 

TEMA 6:      

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS:  

Comunicación administrativa. A comunicación administrativa: a solicitude ou instancia. 

Os parénteses (()). A raia (--). O guión (-). 

As linguas peninsulares e do Estado español.A realidade lingüística da península ibérica.As linguas do Estado español: 

aragonés, aranés, asturleonés, catalán e éuscaro. O status legal do galego. A  situación legal do galego no ensino. 

A poesía de 1936 a 1976 (I) A poesía do período 1936-1976.As liñas poéticas da posguerra.Luís Pimentel (1895-1958).A 

xeración de 1936:Aquilino Iglesia Alvariño (1909-1961)Xosé María Díaz Castro (1914-1990).Celso Emilio Ferreiro (1912-1979)A 

Promoción de Enlace: Antón Tovar (1921-2004)Luz Pozo Garza (1922-) 

A subordinación.Enlaces subordinantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

B1.9.3 Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.  

B1.10.1 Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoación 

inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2.2.2 Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 

(currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego, 

contrato, nómina e vida laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia), comercial (carta 

comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

B2.11.1 Produce, respectando as súas características formais e de contido, e tanto en soporte papel como dixital, 

textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de 

contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude 

ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 
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B3.3.1 Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

B3.3.2 Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

B3.3.3 Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear novas palabras. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os conclusivos, 

así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

B4.2.1 Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística. 

B4.2.2 Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. 
 

TEMA 7:      

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS:  

Comunicación laboral (I). A comunicación laboral: o currículo. 

Os puntos suspensivos (…). 

A variación lingüística.A variación sociocultural: nivel culto e nivel vulgar. Outras variedades socioculturais: argot e xerga.A 

variación situacional: rexistro formal e rexistro informal.A variedade estándar da lingua galega. 

A poesía de 1936 a 1976 (II) A poesía do período 1936-1976.A Xeración das Festas Minervais. Caracterización.Principais liñas 

temáticas dos poetas da Xeración das Festas Minervais.O autores:Uxío Novoneyra (1930-1999)Manuel María (1929-

2004)Xohana Torres (1931-)Bernardino Graña (1932-)Xosé Luís Méndez Ferrín (1938-)A emerxencia dos novísimos: Margarita 

Ledo, Xesús Rábade Paredes….  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

B1.9.3 Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.  

B1.10.1 Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoación inadecuada) 
nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2.2.1 Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da vida cotiá relacionados co ámbito 
laboral, administrativo e comercial. 

B2 2.2 Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, 
carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego, contrato, nómina e 
vida laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia), comercial (carta comercial, carta de 
reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

B3.3.1 Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

B3.3.2 Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

B3.3.3 Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear novas palabras. 

B4.1.1 Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e argumenta 
fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 

B.4.3.4 Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. 

B4.7.1 Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega. 

B4.7.5 Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación sociolingüística 
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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 mes de Febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       TEMAS  5 e 6.     Equilibrio teoría e práctica.  Indicaranse os estándares dos que vai ser 

avaliado e a súa cualificación. 

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: Mediados mes de Marzo ( Antes do 22 de Marzo) 

nelas. 
 

 

TEMA 8:      

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 - 8 sesións. 

 CONTIDOS: 

Comunicación laboral (II). A comunicación laboral: a carta de presentación.O son B e a grafía b. 

A prosa de 1936 a 1976 (I) A prosa de 1936 a1976.As correntes temáticas da prosa de posguerra.Os autores:Álvaro Cunqueiro 

(1911-1981)Ánxel Fole (1903-1986) Eduardo Blanco Amor (1897-1979) 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

B2 2.2 Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, 
carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego, contrato, nómina e 
vida laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia), comercial (carta comercial, carta de 
reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

B2.6.1 Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios dos medios de 
comunicación (anuncios). 

B2.9.2 Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

B2.10.1 Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, dicionarios en liña e outras 
páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 

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

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais 

B.4.3.4 Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. 

B4.7.5 Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación sociolingüística 
nelas. 

 



14 

 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 7 e 8 ( vid o sinalado para os temas 5 e 6).   

  EXAME 3: LIBRO DE LECTURA                   

Alvaro Cunqueiro: Os outros feirantes   

      

   DATA APROXIMADA:  A escoller polo alumnado      

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    control de lectura e preguntas sobre os elementos que interveñen no texto narrativo de creación 

literaria (tempo, personaxes, punto de vista , espacio, temática). Resumo, comentario, 

valoración. 

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. 

  Sen exame  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                                                    
 
CURSO: 4º ESO             2º AVALIACIÓN                                  ANO ACADÉMICO: 2018-19 
 

A.- PROGRAMACIÓN 
 
1-CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE: 

Indicadores de desempeño para a competencia en comunicación lingüística I S B E 

Le e interpreta textos de tipoloxía diversa,identificando o contido e sentido da 
información relacionada coa materia. 

    

Escribe textos integrando informacións relacionadas coa materia,mostrando 
sistematización, rigor e respecto polas convecións ortográficas. 

    

Utiliza diferentes variantes do discurso,es especial,a descrición e a argumentación.     

Participa en exposicións, debates e diálogos sobre cuestións de carácter xeográfico e 
histórico, mostrando fluidez verbal e un coñecemento adecuado do vocabulario 
básico da materia 

    

Identifica en textos escritos e orais,os elementos de contido máis relevantes 
relacionados cos feitos e procesos xeográficos e históricos que se estudan na 
materia. 

    

 

Indicadores de desempeño para a competencia matemática  
e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

I S B E 

Elabora e interpreta eixes cronolóxicos     

Analiza e comprende os datos cuantitativos recollidos en táboas,gráficos e diagramas.     

Fai cálculos matemáticos de números enteiros e porcentaxes para chegar a 
conclusións cuantitativas 

    

Aplica as ferramentas matemáticas necesarias para a realización de cálculos e 
operacións sinxelas de magnitudes e para a representación e interpretación da 
información xeográfica e histórica. 

    

     

     

 

Indicadores de desempeño para a competencia dixital I S B E 

Busca información significativa en medios audiovisuais relacionada cos contidos da materia     

Busca información significativa empregando recursos informáticos sobre contidos da materia.     

Contrasta a información obtida e desenvolve un pensamento crítico e creativo.     

Relaciona e compara información procedente de diversas 
fontes:escritas,gráficas,audiovisuais,etc. 

    

Presenta os traballos académicos integrando recursos propios das tecnoloxías da información e 
a comunicación. 

    

 

Indicadores de desempeño para as competencias social e cívica I S B E 

Mostra respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes (artístico-
literaria.etnográfica,científico-técnica...) e cara ás persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

    

Recoñece os distintos estilos da arte contemporánea e os cambios que os motivaron     

Analiza obras de arte de forma técnica e identifica o contexto histórico que explica a súa 
aparición. 

    

Valora a interculturalidade como fonte de riqueza persoal e cultural     
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Indicadores de desempeño para as competencias social e cívica I S B E 

Establece relacións positivas e responsables cos compañeiros.     

Enfróntase con madurez e responsabilidade aos conflitos relacionais xurdidos 
cos seus iguais no día a día. 

    

Coopera cos seus compañeiros na preparación e desenvolvemento das 
actividades de traballo en equipo e aprendizaxe organizados a partir de 
investigacións e tarefas desenvolvidas na materia. 

    

Mostra comportamentos solidarios con aqueles compañeiros que teñen 
dificultades para avanzar na construción do seu coñecemento. 

    

Argumenta as súas exposicións sobre contidos propios da materia de forma 
respectuosa,crítica e fundamentada como medio para previr conflitos. 

    

 
 
 

Indicadores de logro para o sentido de iniciativa e espíritu emprendedor  I S B E 

Esfórzase e persevera no traballo optimizando os seus recursos persoais     

Asume responsabilidades e toma decisións no deseño e desenvolvemento de 
proxectos de traballo individuais e grupais a curto, medio e longo prazo 
relacionados cos contidos da materia. 

    

Busca distintos tipos de solucións alternativas a problemas.     

Actúa con responsabilidade social e sentido ético no traballo tanto a nivel 
individual como grupal. 

    

Autorregula a propia aprendizaxe: toma conciencia do que sabe e do que falta 
por aprender;realiza autoavaliación do propio traballo. 

    

 
 

Indicadores de desempeño para a competencia para aprender a aprender I S B E 

Recoñece os métodos de traballo do xeográfo e do historiador comezando a 
utilizar algúns dos seus recursos. 

    

Utiliza distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a información: 
esquemas 

    

Planifica os recursos necesarios e os pasos que se han de seguir no proceso de 
aprendizaxe. 

    

Participa en debates e contrasta as opinións persoais coas do resto dos 
compañeiros. 

    

Desenvolve o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente.     

 
2.- OBXETIVOS XERAIS DE ETAPA 

OBXECTIVOS  
 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os 
seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade 
de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 
cidadanía democrática.  
 

 
 Competencias 

sociais e cívicas.  
 Sentido de iniciativa 

e espírito 
emprendedor  
 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 
individual e en equipo, como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal  
 

 
 Competencias 

sociais e cívicas.  
 Sentido de iniciativa 

e espírito 
emprendedor.  

 Aprender a 
aprender  
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos 
e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por 
razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller  
 

 
 Competencias 

sociais e cívicas.  
 Sentido de iniciativa 

e espírito 
emprendedor.  

 Aprender a aprende  
 Comunicación 

lingüística  
 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  
 

 
 Competencias 

sociais e cívicas.  
 Sentido de iniciativa 

e espírito 
emprendedor  
 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 
Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación.  
 

 
 Comunicación 

lingüística.  
 Competencia dixital  
 Aprender a 

aprender.  
 Competencias 

sociais e cívicas.  
 

f) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades.  
 

 
 Sentido de iniciativa 

e espírito 
emprendedor.  

 Aprender a 
aprender  
 

g) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da 
historia propias e  
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  
 

 
 Conciencia e 

expresións culturais.  
 Comunicación 

lingüística.  
 Competencias 

sociais e cívicas.  
 

 
 
3.-OBXETIVOS XERAIS DA MATERIA DE 4º ESO  

OBXECTIVOS  
 

COMPETENCIAS  
 

 
1. Analizar a Europa do século XVIII: unha poboación en lixeiro 
incremento demográfico, unha economía de base agraria, unha 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias sociais 
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sociedade estamental, o absolutismo monárquico e a arte rococó  
 

e cívicas  
 Conciencia e 

expresión culturais  
 

 
2. Recoñecer as causas da Guerra de Sucesión, a configuración das 
alianzas de ambos bandos e a configuración política que supuxo a 
aprobación dos decretos de Nova Planta  
 
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias sociais 

e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 

 
3. Entender o significado político dos Borbóns na España do século 
XVIII: As reformas de Felipe V, Fernando VI e Carlos III.  
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias sociais 

e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 

 
4. Analizar as particularidades artísticas, políticas, económicas, 
demográficas, urbanísticas e sociais de Galicia no século XVIII  
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias sociais 

e cívicas  
 Conciencia e 

expresión culturais  
 

 
5. Coñecer o pensamento ilustrado europeo nas súas vertentes 
económicas e políticas e identificar os principais pensadores coas 
súas achegas, analizando a súa repercusión en España e máis 
concretamente en Galicia  
 

 
 Competencias sociais 

e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 Concienmcia e 

expresión culturais  
 

 
 
6. Comprender a ruptura histórica que representou a Revolución 
Francesa analizando as novidades políticas que achegou e 
recoñecer as causas e as ideas que conduciron á Restauración 
europea  
 

 
 Competencias sociais 

e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 Conciencia e 

expresión culturais  
 

 
7. Coñecer e diferenciar as revolucións liberais ocorridas no século 
XIX identificando os conceptos de nacionalismo e liberalismo, 
prestándolle especial atención á súa influencia nos procesos de 
unificación alemán e italiano e de independencia grega e belga  
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias sociais 

e cívicas.  
 Sentido de iniciativa e 

espíritu emprendedor  
 

 
 

 
8. Coñecer as bases da revolución industrial, as novas fontes de enerxía, 
os sectores industriais, a revolución dos transportes, a nova sociedade 
industrial, a organización do movemento obreiro e as novas ideoloxías: 
marxismo, anarquismo e internacionalismo.  
 

 
 Aprender a 

aprender  
 Competencias 

sociais e cívicas  
 Conciencia e 

expresión culturais  
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9. Analizar o desenvolvemento político de España, en xeral e de Galicia 
en particular durante o século XIX: a crise do Antigo Réxime, a 
restauración do absolutismo, a independencia das colonias americanas, a 
revolución liberal, o Sexenio Democrático e a Restauración.  
 

 
 Competencia 

dixital.  
 Competencias 

sociais e cívicas.  
 Comunicación 

lingüística  
 

 
10. Recoñecer as transformacións demográficas, urbanísticas, 
económicas e sociais do século XIX en España, coa irrupción da 
industrialización, prestándolle unha atención especial a Galicia  
 

 
 Aprender a 

aprender  
 Competencias 

sociais e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 

 
11. Analizar as particularidades artísticas, políticas, económicas e sociais 
de Galicia do século XIX.  
 

 
 Aprender a 

aprender  
 Competencias 

sociais e cívicas  
 Conciencia e 

expresión culturais  
 

 

 
12. Explicar as causas da expansión colonial europea e detallar a 
organización e extensión dos grandes imperios coloniais.  
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias 

sociais e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 

 
13. Coñecer as principais correntes artísticas e culturais do século 
XIX en Europa diferenciando os principais autores e obras máis 
significativas do período.  
 

 
 Comunicación 

lingüística  
 Conciencia e 

expresión culturais  
 

 
14. Explicar as causas da Primeira Guerra Mundial, as fases do 
conflito bélico e as consecuencias da conflagración armada en 
Europa.  
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias 

sociais e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 

 
15. Coñecer as características principais do período de entreguerras: 
a Revolución rusa e a formación da URSS baixo o mandato de Lenin 
e a posterior ditadura de Stalin, o crac do 29 e a Gran Depresión e  
 
o ascenso dos totalitarismos en Europa: o fascismo italiano e o 
nazismo alemán.  
 
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias 

sociais e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 

 
16. Explicar as causas e as consecuencias da Segunda Guerra 

 
 Competencias 



20 

 

Mundial, así como o desenvolvemento das principais operacións 
militares e o Holocausto da poboación xudía, executado polo goberno 
nazi.  
 

sociais e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 Sentido de iniciativa 

e espírito emprendedor  
 

 
17. Coñecer a historia española desde o desastre do 98, a crise da 
restauración, a II República e a Guerra Civil, prestándolle especial 
atención a Galicia  
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias 

sociais e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 

 
18. Identificar os aspectos máis significativos do mundo bipolar, os 
principais conflitos da Guerra Fría e as características de cada un dos 
bloques: o capitalista e o comunista.  
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias 

sociais e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 

 
19. Coñecer as causas da crise e afundimento do comunismo e a 
consecuente desaparición do sistema de bloques.  
 

 
 Competencias 

sociais e cívicas  
 Comunicación 

lingüística  
 

 
 

 
20. Analizar a evolución dos aspectos económicos, 
urbanísticos, políticos, sociais e culturais do réxime franquista 
en España, prestándolle especial atención a Galicia.  
 

 
 Competencias sociais e 

cívicas  
 Comunicación lingüística  
 Conciencia e expresión 

culturais  
 

 
21. Coñecer o proceso de transición cara á democracia, 
iniciado coa morte de Franco, prestándolle especial atención 
a Galicia.  
 

 
 Competencias sociais e 

cívicas  
 Comunicación lingüística  
 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor.  
 

 
22. Identificar os principios que rexen a Constitución 
española de 1978 na forma de goberno do estado español, a 
súa organización estatal e valorala como garante das 
liberdades individuais e colectivas.  
 

 
 Competencias sociais e 

cívicas  
 Conciencia e expresión 

culturais  
 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor  
 

 
23. Recoñecer os distintos gobernos democráticos españois 
e as súas principais liñas de actuación desde a transición até 
a actualidade prestándolle unha especial atención á 
evolución política, demográfica e económica en Galicia.  
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencias sociais e 

cívicas  
 Comunicación lingüística  
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24. Coñecer as características do mundo actual, incidindo 
especialmente na nova orde política internacional, a 
economía globalizada, a emerxencia de novas potencias 
económicas, a crise económica de 2008, os principais 
conflitos violentos e a sociedade do século XXI.  
 

 
 Competencia dixital.  
 Competencias sociais e 

cívicas.  
 Comunicación lingüística  

 

 
25. Identificar as principais correntes artísticas do século XX 
no mundo prestándolle atención á contribución española ás 
artes figurativas durante este século, tanto en pintura, 
escultura como arquitectura, e á contribución de Galicia  
 

 
 Competencias sociais e 

cívicas  
 Conciencia e expresión 

culturais  
 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor  
 

 
26. Recoñecer as actitudes e situacións discriminatorias que 
tiveron lugar ao longo da historia por razóns de raza, sexo, 
relixión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal 
ou social, e amosar unha actitude solidaria cos individuos e 
colectividades que foron obxecto desta discriminación  
 

 
 Competencias sociais e 

cívicas.  
 Comunicación lingüística.  
 Sentido de iniciativa e 

espírito  
 

 

 
27. Recoñecer os mecanismos esenciais que rexen o funcionamento 
dos feitos sociais e económicos dentro da estrutura da nosa sociedade 
e, deste xeito, comprender e saber analizar os problemas máis 
apremiantes das sociedades contemporáneas (a  
 

 
 Competencias 

sociais e cívicas.  
 Comunicación 

lingüística.  
 Sentido de iniciativa 

e espírito 
emprendedor.  
 

 

 
inmigración, a globalización, as desigualdades socioeconómicas, a crise económica, etc.).  
 

 
28. Obter e relacionar información de fontes de diverso tipo e 
saber manexar e interpretar correctamente diversos instrumentos 
de traballo como as gráficas, os mapas, etc  
 

 
 Aprender a aprender  
 Competencia dixital.  
 Competencia 

matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía.  
 

 
29. Sensibilizarse cos principais problemas do mundo actual (o 
desigual acceso aos recursos, a globalización, a pervivencia de 
réximes autoritarios e ditatoriais, os conflitos políticos, etc.), 
entendéndoos como unha problemática na que todos estamos 
implicados e da que todos somos responsables  
 

 
 Competencia dixital.  
 Competencias sociais e 

cívicas.  
 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor.  
 

 
30. Valorar a diversidade cultural no mundo, en España e en 
Galicia, e ser respectuosos e tolerantes coas actitudes, crenzas e 
formas de vida de persoas ou grupos que pertencen a sociedades 
ou culturas diferentes á propia  
 

 
 Competencias sociais e 

cívicas.  
 Conciencia e expresións 

culturais.  
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31. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un 
logro irrenunciable de la humanidad, denunciar las actitudes 
discriminatorias e injustas y mostrarse solidario con quienes estén 
privados de sus derechos o de los recursos económicos 
necesarios  
 

 
 Competencias sociais e 

cívicas.  
 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor  
 

 
 
4.- CONTIDOS 

  
 
 
 
 
 
 

 

3º 
unidade 

A orixe da industrialización 1. Pregunta clave. Como cambiou a 
produción de bens coa Revolución 
Industrial?  
2. As transformacións da agricultura  
3. Protagonistas da Historia. James Watt 
e a máquina de vapor  
4. Desenvolvemento da industria e 
aumento do comercio  
5. Pasado e presente. O crecemento da 
poboación e o desenvolvemento urbano  
6. O triunfo do capitalismo  
7. Descubre. A nova sociedade de clases 
. Papel da muller na nova sociedade 
8. Os novos movementos sociais 
Síntese / Obradoiro de Historia 

Xaneiro 

5º 
unidade 

Industrialización e cambio 
social na Expaña do S.XIX 

1. Pregunta clave. A Revolución Industrial 
en España: éxito ou fracaso? 
2. A poboación e a agricultura  
3. Descubre. Os inicios da 
industrialización española  
4. Minaría, banca e rede ferroviaria  
5. O cambio social e os seus límites  
6. Protagonistas da Historia. Os pioneiros 
do movemento obreiro  
7. Economía e sociedade de Galicia no 
século XIX 
8. Arte e sociedade. A arte do século XIX 
en España e en Galicia  
9. Papel da muller no cambio social 
Síntese / Obradoiro de Historia 

Xaneiro 

 
 

6ª 
U.D  

A época do 
imperialismo  

1. Pregunta clave. Por que se produciu a expansión 
imperialista?  
2. O triunfo do capitalismo industrial  
3. Protagonistas da Historia. Os emigrantes europeos do 
século XIX. A muller no mundo colonial , a muller 
exploradora.  
4. Europa, á conquista do mundo  
5. Descubre. Como repartiron o mundo os imperios 
coloniais?  
6. Descubre. A herdanza do colonialismo  
7. Arte e sociedade. O cambio de século, cara a unha 
revolución artística  
8. Arte e sociedade. A influencia da arte asiática e 

febreiro  



23 

 

africana na arte occidental  
9. Pasado e presente. Do século XIX ao XX: unha 
transformación constante da ciencia e da tecnoloxía  
Síntese / Obradoiro de Historia  

  

7ª 
U.D  

A I Guerra Mundial .  
A revolución rusa  

1. Pregunta clave. Por que estalou unha guerra 
en Europa en 1914?  
2. O desenvolvemento da guerra  
3. Protagonistas da Historia. Os soldados na 
fronte . A muller na retagarda. Sufraxismo 
4. Unha guerra total  
5. Descubre. Por que se produciu unha 
revolución en Rusia?  
6. A Revolución rusa  
7. Europa, ao rematar a guerra  
8. Arte e sociedade. As vangardas artística . A 
muller na arte de vangarda 
Síntese / Obradoiro de Historia  

febreiro 

8ª 
U.D  

O periodo de 
entreguerras.  

1. Pregunta clave. Que problemas conduciron a 
unha nova guerra en tan só vinte anos?  
2. Os Estados Unidos: da prosperidade á crise  
3. Descubre. 1929, exemplo de crise da 
economía capitalista . New Deal. Papel da 
muller: Dorothea Lange 
4. A crise da democracia: o fascismo italiano  
5. Alemaña, o ascenso do nazismo  
6. Descubre. O réxime nazi, un sistema 
totalitario  
7. A Unión Soviética, a ditadura stalinista  
8. Arte e sociedade. A arte do período de 
entreguerras  
Síntese / Obradoiro de Historia  

Febreiro  

9ª 
U.D  

España no primeiro 
terzo do século XX  
(1902-1939)  

1. Pregunta clave. Por que entrou en crise o 
sistema da Restauración?  
2. Descubre. A ditadura de Primo de Rivera  
3. A Segunda República española . A muller na 
segunda República 
4. Descubre. Que reformas emprendeu a 
República?  

Febreiro-
Marzo  

5. Protagonistas da Historia. As mestras e os mestres da República  
6. O Bienio Conservador e a Fronte Popular  
7. A Guerra Civil: os bandos enfrontados  
8. A Guerra Civil: as fases militares  
9. Descubre. Os desastres da guerra  
10. Galicia no primeiro terzo do século XX  
Síntese / Obradoiro de Historia  

10ªU.D  II Guerra 
Mundial  

1. Pregunta clave. Por que se chegou á Segunda 
Guerra Mundial?  
2. O desenvolvemento da guerra  
3. Unha guerra total  
4. Descubre. Ocupación e violencia durante a 
guerra  

Marzo.  
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5. Protagonistas da Historia. O Holocausto xudeu  
6. As consecuencias da guerra  
7. Pasado e presente. A Organización das 
Nacións Unidas (ONU)  
Declaración dos dereitos: Eleanor Roosevelt 
Síntese / Obradoiro de Historia  

 
 

 

 
 
 
6.- METODOLOXÍA 
 
-A metodoloxía será activa e participa. O obxectivo é a formación de persoas activas , con 
autoestima, curiosas e innovadoras. 
-Se primará a colaboración e o traballo en equipo: unha unidade de cada trimestre será elaborada 
polo alumnado da aula dividido en grupos.  
-Mesturamos competencias e coñecementos, nun achegamento onde o alumnado é elemento 
activo do proceso de aprendizaxe.  
-Especial atención terá a figura feminina na historia. Cada unidade ten un apartado específico 
onde se afonda na figura das mulleres, a súa relevancia e rol na historia. O obxetivo e crear un 
ensino inclusivo , con referentes femininos que normalice a igualdade de xénero. 
-Fomento das TICs 
-Mostrar un sistema transparente e equitativo de recompensa o rendemento e logro dos 
obxectivos educativos. 
-A profesora expón a liña condutora do tema, e é o alumnado o que con traballo individual e 
grupal ( guiado pola profesora) desenvolve o esquema inicial afondando nos diferentes aspectos 
do tema. 
-A adquisición de contidos e competencias se realiza a través de unidades didácticas con un 
enfoque interdisciplinar por medio de diversos procedementos como: 
 

  
           . Investigación: observación, recollida , organización e análise de datos. Confrontación de 

hipóteses, interpretación e conclusións. 
          . Explicación multicausal coa compresión e análise de numerosos factores que interveñen 
nos fenómenos( sociais e humanos)  
           . Fomento do uso das TICs para o traballo colaborativo e a intercomunicación do alumno e 
profesora. Especial atención na educación no uso seguro e ético de internet. 
 
      . A lectura ocupa un lugar importante no noso currículo. No primeiro e segundo trimestre, 
proponse unha lectura. O alumnado elabora unha ficha e faise unha posta en común na clase. 
 
7.- RECURSOS 
1.- materiais 
 

- Libro de texto de Vicens-Vives. 4º ESO 
- Caderno de clase 
- Recursos dispoñibles na biblioteca do centro 
- Dicionarios de termos, históricos… 
- Blog da profesora: www.cienciassociaisesperanza.blogspot.com 
- Portafolio dixital google drive, onde queden recollidas as actividades e traballos obxeto da 

avaliación. 
2.- humanos 
 
      -colaboración con outros departamentos  
       -colaboración con nais/pais ( necesaria para que a metodoloxía participativa poda levarse a 
práctica). As familias deben comprender a necesidade de que a aprendizaxe  eficaz non se limita 
a unha recepción de clase maxistral. A historia non se memoriza sen máis, é necesario xerar un 

http://www.cienciassociaisesperanza.blogspot.com/
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pensamento crítico , creativo e con capacidades comunicativas. O traballo diario é clave nesta 
proposta. 
 
8.- AVALIACIÓN 
 
   1.- INSTRUMENTOS 
 

Caderno de clase Utilizaranse rúbricas para calificalo 

Portafolio Utilizaranse rúbricas para calificalo 

Lectura dun libro  

Probas obxetivas. 2 probas cada trimestre  

 
      2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

INSTRUMENTOS PESO NA CUALIFICACIÓN % 

PROBAS OBXETIVAS 60% 

TRABALLO INDIVIDUAL 15% 

TRABALLO EN GRUPO 15% 

LIBRETA 5% 

LECTURA 5% 

 
 

 A cualificación de cada avaliación será o resultado de ter superado as probas escritas e o 
traballo persoal( portafolio). Haberá ao menos dous exames por avaliación que representan o 
60% da nota. Estas probas recollerán contidos tratados a través de exercicios prácticos, teóricos 
e vocabulario específico. O 40% restante obterase do traballo e esforzo persoal do alumando 
tanto na casa como na aula,segundo reflicte a táboa anterior.  

 Para proceder a esta ponderación, o alumno/a debe acadar un mínimo de 3 puntos sobre 10 en 
cada unha das probas escritas, e un mínimo de 3,5 puntos sobre 10, na media de probas escritas.  
 

 O alumnado que non acade como mínimo un 3, en cada un dos controis dunha avaliación, 
poderá recuperar os contidos dos mesmos en posteriores controis de recuperación.  

 Os traballos e actividades do portafolio e as presentación orais serán correxidos mediante 
rúbricas de avaliación e/ou listas de cotexo.Nas rúbricas de avaliación utilizaremos catro niveis de 
cualificación: Excelente (4), Ben (3), Regular(2) Necesita mellorar (1). Realizarase unha 
avaliación continua. A non presentación dos traballos ou a execución descoidada dos mesmos 
serán motivo dunha cualificación negativa na avaliación correspondente, e susceptibles de 
recuperación.  
 

 Os traballos e actividades entregados fóra de prazo serán penalizados cun 10 % da puntuación 
obtida por cada día de retraso respecto ao prazo dado.  

 As rúbrica de avaliación de traballos escritos incluirá entre outros indicadores de logro os 
seguintes :ortografía, contido, argumentación das ideas, presentación e limpeza.  

 As rúbricas na exposición oral de traballos utilizando recursos dixitais,incluirán os seguintes 
indicadores de logro: fluidez,precisión do vocabulario,volumen, postura corporal e contacto visual, 
contido, comprensión do contido).  

 A nota final do curso será a media das tres notas de cada avaliación contemplando,cando 
proceda, as correspondentes recuperacións.  

 Se a cualificación é negativa en xuño haberá unha proba extraordinaria en setembro. Nesta 
proba entrará toda a materia desenvolvida ao longo do curso.A cualificación será a obtida nesta 
proba.  
-lectura : “La ladrona de libros” Markus Zusak 

  
 
PROBA ESCRITA 
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   CONTIDOS  E ESTRUTURA: valor da proba 10 puntos 
    -práctica: 4 puntos. Comentario dun gráfico, mapa, texto, fotografía...Na primeira 
avaliación o comentario é guiado por preguntas. 
                            -2 preguntas : desenvolvemento de unha cuestión, análise comparativo , 
realización dun esquema conceptual, realización dunha liña cronolóxica.2 puntos cada unha. 
    -4 conceptos de vocabulario: 0,50 puntos cada un. Describir de forma breve( 4 
ou 5 liñas) pero completa un concepto.  
 
Se valora a presentación e a ausencia de faltas de ortografía. A mala presentación e faltas pode supoñer ata 
1 punto de desconto na nota final. 
 
 
 
EXAMES: 
  EXAMEN 1: temas: 3,5,6 
    

DATA 4-8 de Febreiro 
   
  EXAMEN 2: temas: 7-8-9 
                                   
     DATA:7-8 de Marzo  
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FÍSICA E QUÍMICA 

 

ASIGNATURA: FÍSICA E QUÍMICA 

CURSO: 4º ESO AVALIACIÓN: 2ª ANO ACADÉMICO: 18-19 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 6. O MOVEMENTO 

 

TEMPO ESTIMADO: 3 SEMANAS 

 

CONTIDOS: 

1. Magnitudes que describen o movemento. 

2. A velocidade. Movemento rectilíneo uniforme (MRU). 
3. A aceleración. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 
4. Movemento circular uniforme (MCU). 
5. Elección do sistema de referencia adecuado ao tipo de movemento. 
6. Identificación do vector de posición e o desprazamento. 

7. Obtención da velocidade media e a velocidade instantánea. 
8. Resolución de ecuacións do movemento rectilíneo uniforme, movemento rectilíneo 

uniformemente acelerado, velocidade e posición. 
9. Definición do tempo de reacción. 

10. Representación e interpretación de gráficas do MRU e MRUA. 
11. Relación das magnitudes lineais e angulares. 
12. Análise do trazado dun circuíto. 
13. Medición 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema de referencia e de vectores 
para describilo adecuadamente, aplicando o anterior á representación de distintos tipos de 
desprazamento. 

2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade instantánea xustificando a súa 
necesidade segundo o tipo de movemento. 

3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as magnitudes que definen os 

movementos rectilíneos e circulares. 

4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, utilizando unha representación 
esquemática coas magnitudes vectoriais implicadas, expresando o resultado nas unidades do 
Sistema Internacional. 

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do movemento partindo de 
experiencias de laboratorio ou de aplicacións virtuais interactivas e relacionar os resultados 
obtidos coas ecuacións matemáticas que vinculan estas variables 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES 

1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e velocidade en distintos tipos 
de movemento, utilizando un sistema de referencia. 

2. Clasifica distintos tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade. 

3. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do movemento 

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razoando o concepto de velocidade instantánea. 

4. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as distintas variables nos movementos 
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), e circular uniforme 
(M.C.U.), así como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares. 

5. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.), e circular uniforme (M.C.U.), incluíndo movemento de graves, tendo en 
conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresando o resultado en unidades do 
Sistema Internacional. 

6. Determina tempos e distancias de freado de vehículos e xustifica, a partir dos resultados, a 
importancia de manter a distancia de seguridade enestrada. 

7. Argumenta a existencia de vector aceleración en todo movemento curvilíneo e calcula o seu 
valor no caso do movemento circular uniforme. 

8. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-tempo e 
velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

9. Deseña e describe experiencias realizables ben no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais 
interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo 
e representa e interpreta os resultados obtidos. 

 

TEMA 7. FORZAS 

 

TEMPO ESTIMADO: 1 MES 

 

CONTIDOS: 

1. As forzas que actúan sobre os corpos. 
2. As leis de Newton da dinámica. 
3. As forzas e omovemento. 
4. Obtención das compoñentes horizontal e vertical dunha forza. 
5. Relación das forzas e os cambios na velocidade. 
6. Identificación e cálculo das forzas sobre corpos en movemento: peso, forza normal, de 

rozamento, de empuxe e tensión. 
7. Enunciado e aplicación dos principios da dinámica de Newton: principio da inercia, principio 

fundamental e principio de acción e reacción. 
8. Identificación do movemento dun corpo a partir das forzas que actúan sobre el: rectilíneo 

uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado e circularuniforme. 

9. Descomposición de forzas. 
10. Realización de experiencias para relacionar a forza e a aceleración. 
11. Demostración do principio fundamental da dinámica. 
12. Reflexión sobre como mellorar a seguridade dos motociclistas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na velocidade dos corpos e representalas 
vectorialmente. 

2. Utilizar o principio fundamental da Dinámica na resolución de problemas nos que interveñen 
varias forzas. 

3. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE                              EVALUABLES: 

 

1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na velocidade dun 

corpo. 
2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e a forza centrípeta en 

distintos casos de movementos rectilíneos e circulares. 
3. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento tanto nun plano 

horizontal como inclinado, calculando a forza resultante e a aceleración. 

4. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. 
5. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da segunda lei. 
6. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en distintas situacións de interacción 

entre obxecto. 
 

TEMA 8. FORZAS GRAVITATORIAS 

 

TEMPO ESTIMADO: 2 SEMANAS 

 

CONTIDOS: 

1. A forza gravitatoria. 

2. O peso e a aceleración da gravidade. 
3. Movemento de planetas e satélites. Satélites artificiais. 
4. Cálculo do período orbital dun satélite. 
5. Enunciación da Lei da gravitación universal. 
6. Identificación do experimento de Cavendish para determinar G. 
7. Expresión matemática do peso e da aceleración da gravidade. 
8. Dedución de relación entre distancia, velocidade e período orbital dun corpo a partir da lei da 

gravitación universal. 
9. Recoñecemento dos satélites artificiais e os seusmovementos. 

10. Identificación dos tipos de satélites artificiais e as súas aplicacións. 
11. Valoración do lixo espacial como un tipo de contaminación. 
12. Identificación da enerxía cinética e análise da forza centrípeta. 
13. Análise de imaxes astronómicas. 
14. Reflexión sobre si débense destinar recursos para unha misión tripulada a Marte 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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1.  Valorar a relevancia histórica e científica que a lei da gravitación universal supuxo para a 

unificación das mecánicas terrestre e celeste, e interpretar a súa expresión matemática. 

2. Comprender que a caída libre dos corpos e o movemento orbital son dúas manifestacións da lei 
da gravitación universal. 

3. Identificar as aplicacións prácticas dos satélites artificiais e a problemática suscitada polo lixo 
espacial que xeran. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES: 

1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só póñense de manifesto para 
obxectos moi masivos, comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación universal 
ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da gravitación universal, 
relacionando as expresións matemáticas do peso dun corpo e a forza de atraccióngravitatoria. 

3. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen nalgúns casos movementos de caída 
libre e noutros casos movementos orbitais. 

4. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en telecomunicacións, predición meteorolóxica, 
posicionamento global, astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial que 
xeran. 

 

B.-AVALIACIÓN 

 

INSTRUMENTOS: 

DE CONTROL DE TRABALLO DIARIO 

Terase en conta o traballo diario, as saídas ao encerado, a participación e clase, a colaboración cos 

compañeiros e a boa actitude, tanto no aula como no laboratorio. 

 

EXAMES 

EXAME 1. Data aproximada: 6-13 de FEBREIRO 

CONTIDO. Temas dados ata ese momento 

 

EXAME 2. Data aproximada. 13-22 de marzo 

CONTIDO. O resto do temario da avaliación 

 

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

poidan valorar todos os estándares de aprendizaxe. Cada pregunta terá unha puntuación e poden 

estar presentes varios estándares. 

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. 
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EXAMES. Farase unha media dos dous exames sempre que a nota dun deles sexa superior ao 2, 
en caso dunha nota inferior non compensa para poder aprobar a avaliación 

 

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 subir 

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: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO:18-19 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1:  A orixe da vida e a evolución      

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

CONTIDOS  :-  A orixe da vida. -  A evolución química. -  A evolución biolóxica. -  Teorías sobre a orixe 

da biodiversidade. -  A teoría da selección natural. -  O neodarwinismo. -  O puntualismo. -  A 

adaptación. -  A especiación. -  As probas da evolución. -  As probas da anatomía comparada. -  As 

probas paleontolóxicas. -  As probas bioxeográficas. -  As probas embriolóxicas. -  As probas 

moleculares. -  A evolución humana. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Comprender a orixe dos seres vivos. 2.  Coñecer as teorías que 

explican a evolución e a orixe das especies. 3.  Razoar as achegas da teoría sintética á teoría evolutiva 

e entender os cambios evolutivos ao longo da historia da vida. 4.  Usar as probas que derivan das 

distintas ramas da ciencia no estudo da evolución dos seres vivos. 5. Comprender informacións, e 

adquirir vocabulario sobre a célula, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e 

mostrar interese pola lectura de textos. 6.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, usar 

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

contextos, e participar de forma activa no propio proceso de aprendizaxe.  7.  Mostrar iniciativa e 

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

respecto e colaboración á hora de traballar en grupo. 8.  Realizar un traballo experimental coa axuda 

dun guión de prácticas describindo a súa execución e interpretando os seus resultados. 9. Utilizar 

diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1.  Coñece as principais hipóteses sobre a evolución 

química da vida. 1.2. Describe as teorías que explican a orixe das primeiras células.  2.1.  Explica as 

principais teorías sobre a orixe das especies.  2.2.  Aplica o proceso da selección natural á evolución 

das especies. 3.1.Valora a importancia da mutación e da selección natural no proceso evolutivo e 

comprende os cambios evolutivos. 4.1.Aplica as probas nas que se basea a evolución das especies.   

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

sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, expresa coñecementos e opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 6.1.Obtén e organiza información, traballa co 

esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 7.1  Mostra unha 

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

participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 8.1.  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo experimental, lendo con atención as pautas dadas e aplicando os coñecementos 

adquiridos para deducir as solucións ás actividades propostas. 9.1.Utiliza materiais e recursos 

artísticos, manexa distintas fontes de información, selecciona datos e ordénaos, redacta unha biografía 

e argumenta a repercusión social dunha determinada teoría científica.  

TEMA 2: Os ecosistemas e os factores ambientais 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 
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CONTIDOS: -  O ecosistema e os factores ambientais.  -  Os factores abióticos.  -  Adaptacións ao 

medio terrestre.  -  Adaptacións ao medio acuático.  -  Os factores bióticos.  -  As interaccións 

intraespecíficas.  -  As interaccións interespecíficas.  -  O equilibrio ecolóxico.  -   As sucesións 

ecolóxicas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Definir ecosistema.  2.  Coñecer os principais factores abióticos do 

ecosistema. 3.  Coñecer as interaccións intraespecíficas e interespecíficas entre os organismos do 

ecosistema.   4.  Desenvolver o concepto de sucesión. 5. Coñecer algúns mecanismos de 

autorregulación.  6. Comprender informacións, e adquirir vocabulario sobre a célula, expresar 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de textos.  7.  

Coñecer e usar de forma responsable as TIC, usar estratexias para tratar a información, convertela en 

coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 8.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 

opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración á hora de traballar en grupo. 9.  Realizar 

un traballo experimental con axuda dun guión de prácticas describindo a súa execución e interpretando 

os seus resultados.  10.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na 

realización de creacións propias.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:   1.1.Define ecosistema, identifica os seus compoñentes e 

recoñece algunhas relacións entre eles. 2.1.Coñece os principais factores abióticos que caracterizan 

os medios terrestres e acuáticos e relaciónaos coas adaptacións que aparecen nos seres vivos. 3.1.  

Explica as relacións que se producen entre os seres vivos da biocenose e diferencia entre relación 

intraespecífica e interespecífica.  3.2. Coñece os principais tipos de interaccións interespecíficas e 

intraespecíficas. 4.1. Define o concepto de sucesión, clasifica os seus tipos, comenta as súas 

características e desenvolve o concepto de clímax.  5.1.  Analiza as migracións e a relación depredador-

presa como mecanismos de autorregulación do ecosistema.  6.1.  Comprende os textos e as diferentes 

informacións obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre os ácidos nucleicos, a síntese de 

proteínas, a replicación e a división celular, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e 

mostra interese pola lectura de textos. 7.1.Obtén e organiza información, traballa co esquema da 

unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 8.1. Mostra unha actitude 

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

activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.  9.1.  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo experimental, lendo con atención as pautas dadas e aplicando os 

coñecementos adquiridos para deducir as solucións ás actividades propostas.10.1.Utiliza materiais e 

recursos artísticos para realizar esquemas visuais.  

TEMA 3: A materia e a enerxía nos ecosistemas 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

CONTIDOS: -  A estrutura trófica e a súa representación.  -  As cadeas tróficas.  -  As redes tróficas.  -  

A transferencia de materia e de enerxía nun ecosistema.  -  Os parámetros tróficos.  -  A biomasa.  -  A 

produción.  -  As pirámides tróficas.  -  As pirámides de enerxía.  -  As pirámides de biomasa.  -  As 

pirámides de números.  -  Os ciclos bioxeoquímicos.  O ciclo do carbono. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer a estrutura trófica dos ecosistemas.   2.  Interpretar cadeas 

e redes tróficas.  3.  Describir os fluxos da materia e da enerxía nos ecosistemas e explicar as 

súas diferenzas.  4.  Comprender que son os parámetros tróficos.  5.  Coñecer as principais 

características das pirámides ecolóxicas de enerxía, de biomasa e de números. 6. Explicar o ciclo 

bioxeoquímico do carbono. 7.Comprender informacións, e adquirir vocabulario sobre a célula, expresar 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de textos. 8. Coñecer 

e usar de forma responsable as TIC, usar estratexias para tratar a información, convertela en 
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coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de 

aprendizaxe.   9. Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 

opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración á hora de traballar en grupo.  10.  

Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas describindo a súa execución e 

interpretando os seus resultados.   11. Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de creacións propias.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1. Define produtores, consumidores e descompoñedores.  2.1.  

Forma redes e cadeas tróficas. 3.1.  Describe os fluxos da materia e da enerxía nos ecosistemas e 

explica as súas diferenzas.  4.1.  Define biomasa e produción. 5.1.  Constrúe pirámides ecolóxicas 

sinxelas. 6.1.  Describe o ciclo bioxeoquímico do carbono. 7.1.  Comprende os textos e as diferentes 

informacións obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as 

súas funcións, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura 

de textos.  8.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos 

dixitais con interese e responsabilidade.  9.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación, e participa activamente nos exercicios de 

aprendizaxe cooperativa.  10.1. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental 

para calcular a biomasa das árbores dun bosque. 11.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos para 

aprender a interpretar imaxes e debuxar esquemas visuais.  

TEMA 4: Os ecosistemas e o ser humano 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

CONTIDOS: -  Utilización dos ecosistemas por parte do ser humano. -  Produción de impactos 

ambientais. -  A contaminación. -  O esgotamento dos recursos. -  As desigualdades sociais. -  O 

desenvolvemento sostible. -  Os acordos ambientais. -  A protección dos espazos naturais. -  A xestión 

dos recursos. A xestión dos residuos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Definir impacto ambiental e coñecer os efectos que produce.  2.  

Analizar as consecuencias da destrución dos bosques polos incendios forestais. 3. Coñecer en que 

consiste o desenvolvemento sostible e a xestión ambiental. 4. Comprender informacións, e adquirir 

vocabulario sobre a célula, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar 

interese pola lectura de textos. 5. Coñecer e usar de forma responsable as TIC, usar estratexias para 

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

forma activa no propio proceso de aprendizaxe. 6. Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar 

os problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración á hora de 

traballar en grupo. 7. Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas describindo a 

súa execución e interpretando os seus resultados. 8. Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e 

recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Define impacto ambiental e coñece os servizos que os 

ecosistemas prestan ao ser humano.  1.2.  Coñece as causas e os efectos dos impactos ambientais.  

2.1.  Describe as causas e o resultado da degradación dos bosques no planeta. 3.1.  Coñece as bases 

do desenvolvemento sostible. 3.2.  Explica as principais medidas para protexer o medio e as medidas 

correctoras do dano producido ao medio. 4.1.  Comprende os textos e as diferentes informacións 

obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, 

expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 5.1.  

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

interese e responsabilidade. 6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación, e participa activamente nos exercicios de 

aprendizaxe cooperativa.  7.1.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, 
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para realizar unha ecoauditoría escolar, identificando posibles problemas e propoñendo medidas 

correctoras. 8.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos para interpretar imaxes e aplicar os 

coñecementos adquiridos para obter conclusións.  

  

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 incluír a materia do 1º exame no 2º  

exame. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    20 %      

  Exames…….: 80 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para valorar  

o traballo diario. Os profesores poderán subir ou baixar a nota ata un  

punto dependendo da boa ou mala actitude 

  

  

RECUPERACIÓN: 
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  Mediante un exame: Data aproximada: As semanas seguintes á entrega de  

notas. 

  Sen exame  

NOTA FINAL: Nota media das tres avaliacións sempre que o alumno teña recuperadas as  

avaliacións suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. No  

caso de non ter realizada a recuperación, a nota final será suspenso. Aplicarase a 

norma xeral de redondeo para a elaboración da nota final nos casos nos que sexa 

necesario.  Aproban os alumnos con media de 5. Para axustarse a normativa legal, nos 

boletíns aparecerá como nota da terceira avaliación a media das tres avaliacións e 

coincidirá ca nota final. 
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INGLÉS 
 

MATERIA INGLÉS                                    2ª AVALIACIÓN                 2018-2019 

CURSO: 4ºESO 

Texto: NEW ACTION 4 

A.PROGRAMA 

  

TEMA 4 .   Keeping it green 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 dias 

CONTIDOS: O medio ambiente materiais e contedores Vocabulario relacionado co tema Reading Folleto informativo 

dun museo e un artigo promocional, Cambiando o noso medio ambiente Grammar A voz pasiva preguntas e respostas, 

Listening Cuestionario sobre bos e malos habitos visita a unha planta de reciclaxe Speaking Dar opinión e descrición 

dun proceso de reciclaxe ou relacionado co medio ambiente Writing Escribir un informe sobre un problema 

medioambiental Uso de conectores de causa e efecto. Vídeos. 

 

TEMA 5 : FAMILY AND FRIENDS 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 dias 

CONTIDOS: Relacións interpersoais  Actividades cotiás verbos necesarios. Reading Resumo dun libro Articulo periodístico 

sobre datos científicos. Grammar O futuro, primeira e segunda condicional. Listening Programa de radio e falando do 

futuro Speaking Falando dos temas anteriores segundo a propia perspectiva desexos  cara o futuro. Writing Carta ou e-

mail dando consello Conectores de contraste. Vídeos. 

 

TEMA 6 : WHAT A CRIME! 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 dias 

CONTIDOS: Crime Verbos e substantivos relacionados Reading Distintos textos relacionados con crimes e castigos o 

cárcere. Grammar O estilo indirecto. Listening  Falando dun crime e as noticias. Speaking Entrevista e dar as noticias. 

Writing Un articulo sobre unha noticia recente. Vídeos. 

 

2ª AVAL. ESTANDARES DE APRENDIZAXE BASICOS 

@ alumn@ coñece e usa adecuadamente o vocabulario dos novos temas. Entende, pregunta e responde por escrito e 

oralmente acerca dos temas tratados e usa con certa seguridade e corrección as estruturas gramaticais estudiadas 
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C.-AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS:DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

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

propostas tanto individuais como de grupo. A inclusión dun libro de lectura e opcional segundo o criterio de cada 

profesor. 

 

EXAMES      Máximo dous por avaliación máis  os controis  e probas que o profesor crea necesarias. 

EXAME 1º :  

DATA APROXIMADA:    Finais de xaneiro ou primeira semana de febreiro. 

CONTIDOS  E ESTRUTURA: vocabulario e estruturas estudados no que vai de curso. 

O exame constará de distintos apartados nos que se avaliarán as distintas destrezas da lingua: vocabulary,  reading, 

writing, listening and speaking. 

Non se pode deixar ningún apartado en branco. Al menos ten que ter o 30% de cada un correctamente. De todos modos  

e necesario acadar un  5 . 

EXAME 2:   

DATA APROXIMADA    entre a 1ª semana e a 2ª semana de marzo aprox. 

CONTIDOS  E ESTRUTURA: Vocabulario e estruturas estudados no que vai de curso. 

O exame constará de distintos apartados nos que se avaliarán as distintas destrezas da lingua: vocabulary , reading, 

writing, listening and speaking. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

     Listening 10%                                                    

                  Reading 10%                                                      

                  Writing 20%                                                      

                  Grammar 15% 

                  Vocabulary 15% 

                 Speaking 20% 

                 Classroom work 10% 

 

O aprobado desta avaliación implica a recuperación da anterior avaliación suspensa. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

EDUCACIÓN FÍSICA                        CURSO 4º ESO                  AVALIACIÓN 2ª                                   CURSO 2018-19 

 

Sesións aproximada: 24 días 
 
A.       – Programa 

   Tema 6: Bádminton 
Duración aproximada: 10 sesións. 
Contidos científicos: orixe e historia do bádminton, aspectos básicos do regulamento do bádminton. Golpes básicos 
(clear-drop-drive-revés-saques). Tácticas do xogo de dobres 
Obxectivos de aprendizaxe básicos: coñecer a historia e o regulamento básico do bádminton. Dominar os xestos 
básicos. Realizar situacións tácticas en parella. Amosar interese, cooperación e traballo en equipo. 
 
Tema 7: actividade física e saúde.  
(PONTE EN FORMA) 
Duración aproximada: 2 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- Malabares  
Duración aproximada: 6 Sesións  
Contidos científicos: 

Coñecemento e práctica  de diferentes modalidades de malabares ( pelotas, paus do demo, …) 

Construción do material de malabares. 
 
Obxectivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): 
- Experimentar e vivenciar os xogos malabares. 
-Traballar a estrutura espazo-temporal e rítmica  por medio dos malabares 
 

Tema 9: Rugby cinta. 
Duración aproximada: 9 sesións. 

 
Contidos científicos: aspectos básicos do regulamento do rugby cinta. Técnicas ofensivas e defensivas doo rugby 
cinta. Táctica do rugby: fases de ataque e defensa. Respecto ás actitudes, normas e valores do rugby. Interese, 
cooperación e traballo en equipo. 

 
Obxectivos de aprendizaxe básicos: coñecer o regulamento básico do rugby cinta. Dominar a técnica ofensiva do 
rugby cinta. Realizar situacións tácticas defensivas e ofensivas en rugby cinta. Respectar os valores do rugby e a 
súa transcendencia deportiva. Amosar interese, cooperación e traballo en equipo. 

 
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. 
B2) Específicos para o trimestre: 1. Entender a importancia da alimentación correcta e a influencia do exercicio 
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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 rugby cinta e as decisións arbitrais. 5. Respectar o medio no que desenvolvemos a actividade 
física, tanto o próximo urbano como o natural. 

 
C.- Avaliación. 

bC1) 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 
 b) 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. 
 
 
A Educación física é unha materia eminentemente práctica de este xeito 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 dobre cada vez que 
o caso se repita (0,60, 1,20...) 
Os alumnos que en máis dunha ocasión non traian a roupa o non xustifiquen de xeito apropiado a non realización das 
sesións prácticas serán penalizados con -0,20 na nota media da avaliación e o dobre 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 carrexará 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 ademais no seu 
boletín de cualificacións por parte do titor, iso con independencia de outras responsabilidades en que o estudante poida 
incorrer.  

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

EFECTOS DISCIPLINARIOS 

O profesor que detectara unha irregularidade deberá comunicalo a xefatura, entregando o informe elaborado, aos efectos 
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de instar, de ser necesario, á apertura dun expediente disciplinario. 
 
C2) Criterios de cualificación: 
Cada unha das partes da avaliación terá que estar aprobada para poder superar o trimestre dentro da materia. Haberá, 
ademais, traballos optativos tanto de carácter práctico como conceptual para optar a subir nota nos apartados 
conceptos e procedementos. 
Nota de avaliación final: conceptos (30%) + procedementos (50%) + actitudes (20%). 

 
C3) Recuperación 

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

Para ter o dereito ó exame de Maio e imprescindible o normal seguimento das actividades de aprendizaxe que o 
alumno/a do nivel que cursa ademais da entrega de dous traballos teóricos, uno no primeiro trimestre  e o outro no 
segundo trimestre 
 
C4) Plan lector: non ten incidencia nas notas de avaliación. 
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TECNOLOXÍA 

 

TECNOLOXÍA (1ª AVALIACIÓN) 

CONTIDOS (RESUMO) 

Electrónica analóxica: compoñentes básicos, circuítos con transistores. Electrónica dixital: álxebra de Boole, portas lóxicas, 

circuítos dixitais simples. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuíto electrónico e os seus compoñentes elementais. 

B3.2.Empregar simuladores que faciliten o deseño e permitan a práctica coa simboloxía normalizada. B3.3.Experimentar 

coa montaxe de circuítos elementais e aplicalos no proceso tecnolóxico. B3.4.Realizar operacións lóxicas empregando a 

álxebra de Boole na resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos. B3.5.Resolver mediante portas lóxicas problemas 

tecnolóxicos sinxelos. 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Pequenas probas obxectivas ó rematar os contidos (cuestionarios, problemas...) 

Análise das producións dos alumnos (montaxes de taller, traballos de aplicación) 

Observación do traballo na aula-taller 

Probas específicas 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 

Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

Sesións 

aprox. 

Data avaliac. 

aprox. 

4º-TEB3.1.1. - Describe o funcionamento dun circuíto 

electrónico formado por compoñentes elementais. 

Peso: 10% 

Describe o funcionamento dun circuíto 

electrónico sinxelo formado por 

compoñentes elementais  

24 Fin outubro 

4º-TEB3.1.2. - Explica as características e as funcións de 

compoñentes básicos: resistor, condensador, díodo e 

transistor. 

Peso: 7% 

Explica de xeito elemental as funcións 

dos compoñentes básicos  

4º-TEB3.2.1. - Emprega simuladores para o deseño e a 

análise de circuítos analóxicos básicos, utilizando 

Emprega simuladores para a análise 

de circuítos.  



43 

 

simboloxía axeitada. 

Peso: 1% 

4º-TEB3.3.1. - Realiza a montaxe de circuítos 

electrónicos básicos deseñados previamente. 

Peso: 8% 

Realiza a montaxe de circuítos simples 

previamente deseñados  

Metade 

novembro 

4º-TEB3.4.1. - Realiza operacións lóxicas empregando a 

álxebra de Boole. 

Peso: 2% 

Realiza operacións lóxicas simples 

empregando a Álxebra de Boole  

6 

Principio 

decembro 

4º-TEB3.4.2. - Relaciona formulacións lóxicas con 

procesos técnicos. 

Peso: 2% 

Escolle entre varias opcións a 

formulación lóxica que corresponde a 

un proceso técnico. 

4º-TEB3.5.1. - Resolve mediante portas lóxicas 

problemas tecnolóxicos sinxelos. 

Peso: 4% 

Resolve problemas sinxelos que 

requiran un pequeno número de portas 

lóxicas.  

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 (excepto os que impliquen traballo directo no taller). 
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TECNOLOGÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 
TIC (1ª AVALIACIÓN) 

CONTIDOS (RESUMO) 

Arquitectura dun computador: compoñentes básicos e características. O procesador de textos. Software de presentacións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecer a arquitectura dun computador, identificando os seus compoñentes básicos, e describir as súas características. 

Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e sen eles. Utilizar aplicacións informáticas de 

escritorio para a produción de documentos.  

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Análise das producións dos alumnos (arquivos informáticos) 

Probas específicas 

Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de logro 

SESIÓNS  

APROX. 

Data 

avaliac. 

aprox. 

4º-TICB2.4.1 - Analiza e coñece diversos compoñentes físicos 

dun computador, as súas características técnicas e as 

conexións entre eles. 

Peso: 5.5% 

Identifica e describe 

diferentes elementos 

hardware dun computador.  

5 

Principio 

outubro 
4º-TICB2.5.1 - Describe as formas de conexión na 

comunicación entre dispositivos dixitais. 

Peso: 0.5% 

Diferencia elementos da 

comunicación con fíos dos 

usados na inalámbrica. 

4º-TICB3.1.1 - Elabora e maqueta documentos de texto con 

aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, 

imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de 

deseño, e interactúa con outras características do programa. 

Peso: 19% 

Presenta un documento 

elaborado cun procesador 

de textos que inclúa imaxes 

e elementos de formato 

básicos. 

18 

Metade 

Novembro 

4º-TICB3.2.1 - Integra elementos multimedia, imaxe e texto na 

elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe á 

mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido. 

Peso: 7% 

Elabora unha presentación 

con texto e imaxes que 

cumpla cunha función 

indicada. 

8 
Principio 

decembro 

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 cunha proba os estándares de maior peso non 
superados (a nova nota substituirá á anterior para a media ponderada). 
v 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 

MATERIA : EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 
 
CURSO: 4º ESO                                  AVALIACIÓN:1ª                     ANO ACADÉMICO:18/19 
 

A.-PROGRAMA 

 CONTIDOS: 
1.- A linguaxe plástica e visual na creación da composición artística.  2.- A cor como ferramenta 
simbólica. 3.- Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Experimentación con diversos materiais. Interese 
pola investigación sobre materias, soportes, técnicas e ferramentas con fins concretos. Iniciativa, 
creatividade e autoesixencia no proceso de produción propio.  
4.- Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo. 5.- Trazados xeométricos: cuadrílateros, polígonos 
regulares e división da circunferencia. 6.- Tanxencias e enlaces. 7.- Aplicación dos procedementos de 
trazados xeométricos no deseño de motivos xeométricos. 
 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

1.- Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual. 
2.- Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. 3.- Realiza obras plásticas experimentando e 
utilizando diferentes soportes e técnicas, valorando o esforzo de superación que supón o proceso 
creativo. 4.- Elixe os materiais máis axeitados para a realización de proxectos artísticos. 5.- Mantén o 
seu espazo de traballo e o seu material en perfecto estado, e achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 6.- Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e aplícao á 
produción de proxectos persoais. 7.- Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos 
utilizando con precisión os materiais de debuxo técnico. 8.- Resolve problemas básicos de tanxencias e 
enlaces. 9.- Resolve e analiza problemas de configuración de formas xeométricas planas e aplícao á 
creación de deseños gráficos. 
 

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: Última semana 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 (60%). 

Estándares de aprendizaxe de tipo conceptual, relacionados coa comprensión dos contidos e 

conceptos teóricos da materia, avaliados mediante o exame. Porcentaxe da nota (30%) 
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Estándares de aprendizaxe de tipo actitudinal, relacionados coa actitud do alumno hacia a materia, 

a constancia e esforzo no traballo en clase e a achega do material diariamente, avaliados mediante 

o control escrito polo profesor. Porcentaxe da nota (10%) 

 A nota da avaliación parcial será a suma das tres porcentaxes indicadas. 
Para aprobar a avaliación é  obrigatorio ter entregados todos os traballos feitos durante o 

trimestre, e cunha cualificación positiva nunha porcentaxe dun 70%. 

 
  

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

que non foron entregadas no seu momento.  O prazo de entrega será establecido polo profesor. Só realizarán 
exame teórico os alumnos que acadasen menos dun 3 na nota do exame da avaliación. 

 
AVALIACIÓN FINAL: 

A nota final de Xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións,  tendo en conta 
que todas deberán estar cualificadas positivamente.  

. A nota da 3ª avaliación que aparecerá no boletín será a mesma que a de Xuño. 
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FILOSOFÍA 
 

FILOSOFÍA CURSO:4º ESO  

AVALIACIÓN:1ª  

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1: DE QUÉ TRATA A FILOSOFÍA? 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 

CONTIDOS: 

1.- Os inicios do saber filosófico. 

2.- A filosofía occidental e a sua historia. 

3.- Filosofía teórica e práctica. 

4.- Para qué sirve a filosofía. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Crear unha liña temporal sobre a historia da filosofía. 

2. Formular preguntas filosóficas e distinguilas doutro tipo de 

preguntas. 

3. Elaborar disertacios e comentar textos filosóficos. 

4. Reflexionar sobre o papel da filosofía no mundo de hoxe. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 

 Definir e entender o que é a filosofía. (1 punto) 

 Conocer as orixes da filosofía. (1 punto) 

 Elaborar unha cronoloxía da historia da filosofía. (1 punto) 

 Distinguir filosofía teórica e práctica. (1 punto) 

 Coñecer as preguntas fundamentais da filosofía. (1 punto) 

 Analizar se ten sentido e futuro a filosofía hoxe. (1 punto) 
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TEMA 2  QUEN SON EU? 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 

CONTIDOS: 

1.- Personalidade e identidade. 

2.-Teorías da personalidade. 

3.- Afectividade e motivación. 

4.- Construir a propia identidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Ser quen de formular preguntas sobre a personalidade. 

2. Coñecer as principais teorías sobre a personalidade. 

3. Distinguir entre teorías de rasgo e de tipo. 

4. Reflexionar sobre os condicionamentos na construcción da 

personalidade 

5. Coñecer as aportacións da intelixencia emocional. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 Definir e entender a identidade humana. 

 Clasificar as principais emocións humanas. 

 Elaborar unha disertación sobre autoconcepto e autoestima. 

 Distinguir os principais tipos de identidade. 

 Coñecer en que se basa a dignidade humana. 

 Analizar o esforzo que é ser un mesmo. 

 

TEMA3: O SER HUMANO 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 

CONTIDOS: 
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1.- Ser humano e filosofía. 

2.- Teorías sobre a alma humana. 

3.- O ser humano como proxecto. 

4.- Voluntad e sentimentos no ser humano. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Contextualizar propOstas filosóficas acerca do ser humano.. 

2. Describir as diferenzas corpo e mente. 

3. Elaborar disertacións e comentar textos filosóficos. 

4. Relacionar comportamentos e sentimentos. 

5. Reflexionar sobre propostas filosóficas acerca do ser 

humano. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 Definir e entender o que é o ser humano. (1 punto) 

 Conocer a relación alma-mente. (1 punto) 

 Elaborar unha disertación sobre a dignidade humana. (1 

punto) 

 Distinguir entre herencia e aprendizaxe. (1 punto) 

 Coñecer as preguntas fundamentais que se plantexou o ser 

humano o longo dos séculos..(1 punto) 

 Analizar o sentido, o papel e o futuro do ser humano hoxe. (1 

punto) 

 

B.- AVALIACIÓN 

Haberá un so examen por avaliación no que entrará a totalidade da materia vista no trimestre. Este 

pode constar de preguntas tipo test, de desenrolo, curtas, comentarios de textos pequenos, ....etc. 

O examen suporá un 80% da nota de avalición, sumando outro 20% o traballo de clase, actitude, 
interese pola materia, traballos en grupo o individuáis.... 

A nota para aprobar cada avaliación é de 5; existindo a posibilidade de recuperar cada una das partes. 

Para engadir ó 20% de traballo de clase, a nota de examen non poderá ser inferior a catro. 
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MÚSICA 
 

ASIGNATURA: MÚSICA  

CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO: 18-19 

A. PROGRAMA 
 

TEMA 1: UNIDADE 4: Sincronización” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS: 1.-O cine nunca foi silencioso –o cine mudo-. A música como elemento expresivo. 

2.-A aparición do cine sonoro. 3.-A composición para cine. E audicións. 4.-Os anos dourados. 

A década de 1940. A década de 1950. E audicións. 5.-O cine renovase: a renovación da 

música cinematográfica. 6.-A música cinematográfica dende a década de 1980 á actualidade. 

7.-Compositores españois da música cinematográfica. 8.-Taller profesional: Profesións que 

interveñen na sonorización musical de imaxes: compositor de cine e ambientador musical. 9.-

Escoita unha banda sonora: ¿que vas a escoitar?. O leitmotiv na banda sonora. E audicións. 

10.-A crítica como medio de información e valoración do feito musical. 11.-Linguaxe musical: 

Tresillos. Acordes de sétima. Compás. Liña divisoria. Dobre barra. Indicativo de compás. 

Compás incompleto, compás en espera. Compás simple, compás de subdivisión ternaria. 

Acento rítmico: tempos fortes e débiles. 12.-Taller de interpretación: Interpreta “Raindrops Sep 

Falling on my head” ou outra peza que determine o profesor. 13.-Vídeoxogos: música, por 

favor. 14.-Traballa co aprendido. 15.-Unha reseña sobre unha película. Búsqueda na rede de 

bandas sonoras. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Coñecer e explicar a importancia da música no cine. 2.1. 

Identificar as audicións desta unidade e recoñecer auditivamente as características das 

audicións, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, características 

musicais, e crítica. 2.2.Analizar críticas musicais utilizando un vocabulario adecuado. 

3.Coñecer e explicar a banda sonora e o concepto de leitmotiv nas bandas sonoras. 

4.1.Interpretar vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou instrumental Orff, e/ou pequena 

percusión, a determinar polo profesor) e memorizar partituras demostrando unhas destrezas 

básicas de interpretación, e crear e improvisar esquemas melódicos-rítmicos. 4.2.Coñecer e 

explicar os tresillos, acordes de sétima, compás, liña divisoria, dobre barra, indicativo de 

compás, compás incompleto, compás en espera, compás simple, compás de subdivisión 

ternaria, cento rítmico: tempos fortes e débiles, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 

5.Coñecer e explicar os comezos do cine, a función da música como elemento expresivo, e a 

aparición do sonoro. 6.Coñecer e explicar a composición para cine, cando aparece a figura do 

compositor de cine e cal era o seu cometido, e os primeiros compositores. 7.Coñecer e 

explicar as principais características e compositores da música cinematográfica dos anos 

dourados: décadas de 1940 e 1950.  8.Coñecer e explicar as características e os diferentes 

compositores que levaron a cabo a renovación da música do cine. 9.1.Saber e explicar 

diferentes tendencias  e compositores que conviven na música cinematográfica dende a 

década de 1980.  9.2.Coñecer e explicar as profesións que interveñen na sonorización musical 

de imaxes: compositor de cine e ambientador musical. 10.Coñecer e explicar os compositores 

españois máis representativos de música cinematográfica. 11.Saber realizar a búsqueda na 

red de bandas sonoras. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, sabe e explica a importancia da música no 

cine. 2.1.Identifica as audicións desta unidade e recoñece auditivamente as características das 

audicións, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, características 

musicais e crítica. 2.2.Analiza críticas musicais utilizando un vocabulario adecuado. 

3.1.Coñece, sabe e explica a banda sonora e o concepto de leitmotiv nas bandas sonoras. 

4.1.Interpreta vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou instrumental Orff, e/ou pequena 

percusión, a determinar polo profesor) e memoriza partituras demostrando unhas destrezas 

básicas de interpretación, e crea e improvisa esquemas melódicos-rítmicos. 4.2.Coñece, sabe 

e explica os tresillos, acordes de sétima, compás, liña divisoria, dobre barra, indicativo de 

compás, compás incompleto, compás en espera, compás simple, compás de subdivisión 

ternaria, acento rítmico: tempos fortes e débiles, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 

5.1.Coñece, sabe e explica os comezos do cine, a función da música como elemento 

expresivo, e a aparición do sonoro. 6.1.Coñece, sabe e explica a composición para cine, 

cando aparece a figura do compositor de cine e cal era o seu cometido, e os primeiros 

compositores. 7.1.Coñece, sabe e explica as principais características e compositores da 

música cinematográfica dos anos dourados: décadas de 1940 e 1950.  8.1.Coñece, sabe e 

explica as características e os diferentes compositores  que levaron a cabo a renovación da 

música do cine. 9.1.Sabe, coñece e explica diferentes tendencias e compositores que 

conviven na música cinematográfica dende a década de 1980.  9.2 Coñece, sabe e explica as 

profesións que interveñen na sonorización musical de imaxes: compositor de cine e 

ambientador musical. 10.1.Coñece, sabe e explica os compositores españois máis 

representativos de música cinematográfica. 11.1.Sabe realizar a búsqueda na rede de bandas 

sonoras. 

TEMA 2: UNIDADE 5: ¡Que comience la ópera! 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS: 1.-A música escénica. Antecedentes históricos. 2.-O nacemento da ópera. A 

ópera barroca. E audicións. 3.-A expansión da ópera. A ópera seria e a ópera cómica. As 

partes unha ópera. Os principais compoñentes dunha ópera.  4.-O período clásico da ópera. E 

audicións. 5.-A ópera durante o século XIX. E audicións. 6.-A ópera a partir do século XX. 7.-

Taller profesional: Profesións que interveñen na representación da ópera. 9.-Escoita unha 

ópera de película: ¿que vas a escoitar?. Giacomo Puccini. E audicións. 10.-Linguaxe musical: 

corchea con puntillo. Clave, clave de sol, claves de fa, claves de do.  11.-Taller de 

interpretación: Interpreta “Va pensiero” de “Nabuco” (Verdi) ou outra peza que determine o 

profesor.  12.-O muro musical: E triunfou o humor: “A serva padrona” de Pergolesi.  13.-

Traballo co aprendido. 14.-Os espazos para a ópera. 14.-A búsqueda de vídeos na rede. 15.-

Glosario de vocabulario de repaso sobre termos, nomes, cronoloxía, etc. de diferentes 

períodos da historia da música, estilos e culturas musicais. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Identificar as audicións desta unidade e recoñecer 

auditivamente as características das audicións indicando título, autor, forma ou xénero, 

estilo/época, espazo, características musicais e crítica. 2.Coñecer e explicar o compositor  G. 

Puccini e a súa opera Tosca. 3.1.Interpretar vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou 

instrumental Orff, e/ou pequena percusión, a determinar polo profesor) e memorizar partituras 

demostrando unhas destrezas básicas de interpretación, e crear e improvisar esquemas 

melódicos-rítmicos. 3.2.Coñecer e explicar a corchea con puntillo, a.clave, clave de sol, claves 

de fa, claves de do, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 3.3.Coñecer e explicar as 

profesións que interveñen na representación da ópera. 4.Coñecer e explicar a música 

escénica, a súa orixe e os antecedentes históricos da música escénica. 5.Coñecer e explicar o 
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nacemento da ópera e  a ópera barroca. 6.Coñecer e explicar a expansión da ópera e as 

características máis importantes da ópera seria e cómica. 7.Saber e explicar as partes das que 

consta a ópera, o bel canto e os principais compoñentes dunha ópera. 8.Saber e explicar a 

ópera no período clásico e os compositores que fixeron óperas no clasicismo. 9.Saber e 

explicar a ópera no s. XIX e os compositores que fixeron óperas no romanticismo. 10.Saber e 

explicar a ópera a partir do s. XX, os seus compositores, e voces líricas. 11.Definir e describir 

cada un dos termos, nomes, cronoloxía, etc. de diferentes períodos da historia da música, 

estilos e culturas musicais que se dan no glosario de vocabulario de repaso. 12.Saber buscar 

contido audiovisual en Internet. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Identifica as audicións desta unidade e recoñece 

auditivamente as características das audicións indicando título, autor, forma ou xénero, 

estilo/época, espazo, características musicais e crítica. 2.Coñece e explica o compositor G. 

Puccini e a súa ópera Tosca. 3.1.Interpreta vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou 

instrumental Orff, e/ou pequena percusión, a determinar polo profesor) e memoriza partituras 

demostrando unhas destrezas básicas de interpretación, e crea e improvisa esquemas 

melódicos-rítmicos. 3.2.Coñece, sabe e explica a corchea con puntillo, a clave, clave de sol, 

claves de fa, claves de do, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 3.3.Coñece, sabe e 

explica as profesións que interveñen na representación da ópera. 4.1.Coñece, sabe e explica 

a música escénica, a súa orixe e os antecedentes históricos da música escénica. 5.1.Coñece, 

sabe e explica o nacemento da ópera e a ópera barroca. 6.1.Coñece, sabe e explica a 

expansión da ópera e as características máis importantes da ópera seria e cómica. 7.1.Sabe e 

explica as partes das que consta a ópera, o bel canto e os  principais compoñentes dunha 

ópera. 8.1.Sabe e explica a ópera no  período clásico e os compositores que fixeron óperas no 

clasicismo. 9.1.Sabe e explica a ópera no s. XIX e os compositores que fixeron óperas no 

romanticismo. 10.1.Sabe e explica a ópera a partir do s. XX, os seus compositores, e voces 

líricas. 11.Define e describe cada un dos termos, nomes, cronoloxía, etc. de diferentes 

períodos da historia da música, estilos e culturas musicais que se dan no glosario de 

vocabulario de repaso. 12.1.Sabe buscar contido audiovisual en Internet. 

TEMA 3: UNIDADE 6: “Un espectáculo musical” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS: 1.- A tradición escénica española. 2.-A orixe da zarzuela. A decadencia do novo 

xénero. O rexurdir da zarzuela. 3.-O esplendor da zarzuela. E audicións. 4.-Subxéneros da 

zarzuela. 5.-O musical. E audicións. 6.-O ballet e a danza. 7.-A opereta  8.-Escoita unha 

zarzuela: ¿que vas a escoitar?. Estrutura da zarzuela. E audicións. 9.-Linguaxe musical: 

Intervalos. En harmonía. Acordes novos. 10.-Taller de interpretación: Interpreta “Over the 

Rainbow” ou outra peza que determine o profesor. 11.-O muro musical: A arte de crear un 

espectáculo musical con calquera cousa. 12.-Traballa co aprendido. 13.-Glosario de 

vocabulario de repaso sobre termos, nomes, cronoloxía, etc de diferentes períodos da historia 

da música, estilos e culturas musicais. 14.-Unha táboa de acordes. 15.-A búsqueda avanzada 

de información en Internet. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet e 

software musical para o adestramento auditivo e escoita, a interpretación e a creación musical. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Identificar as audicións desta unidade e  recoñecer 

auditivamente as características das audicións, indicando título, autor, forma ou xénero, 

estilo/época, espazo, características musicais e crítica. 2.1.Coñecer e explicar o compositor  R. 

Chapí e a súa zarzuela El tambor de granaderos. 3.Contribuir a desenrolar a súa sensibilidade 

artística en relación á zarzuela. 4.1.Interpretar vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou 
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instrumental Orff, e/ou pequena percusión, a determinar polo profesor) e memorizar partituras 

demostrando unhas destrezas básicas de interpretación, e crear e improvisar esquemas 

melódicos-rítmicos.  4.2.Coñecer e explicar os intervalos, a en harmonía, e acordes novos, 

dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 5.1.Coñecer e explicar a tradición escénica 

española. 5.2.Coñecer e explicar a orixe da zarzuela, a súa decadencia, a tonadilla, e o 

rexurdir da zarzuela. 6.Coñecer e explicar o esplendor da zarzuela no S XIX e as súas as 

características. 7.Coñecer e explicar os subxéneros da zarzuela. A zarzuela grande e o xénero 

chico, e as zarzuelas do s. XX. 8.Coñecer e explicar o musical e a súa orixe, características, e 

evolución. 9.Coñecer, e explicar a revista. 10.Coñecer e explicar o ballet e a danza, e a súa 

orixe, evolución e características. 11.Coñecer e explicar en que consiste a opereta, a súa orixe 

e evolución. 12.Definir e describir cada un dos termos, nomes, cronoloxía, etc. de diferentes 

períodos da historia da música, estilos e culturas musicais que se dan no glosario de 

vocabulario de repaso. 13.Saber buscar información válida en Internet. 14.Utilizar recursos 

tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Identifica as audicións desta unidade e recoñece auditivamente as 

características das audicións, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, 

características musicais e crítica. 2.1.Coñece e explica o compositor  R. Chapí, a súa zarzuela El tambor 

de granaderos. 3.1.Contribúe o desenrolo da súa sensibilidade artística en relación á zarzuela. 

4.1.Interpreta vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou instrumental Orff, e/ou pequena 

percusión, a determinar polo profesor) e memoriza partituras demostrando unhas destrezas 

básicas de interpretación, e crea e improvisa esquemas melódicos-rítmicos. 4.2.Coñece, sabe 

e explica os intervalos, a en harmonía, e acordes novos, dunha forma teórica e práctica oral e 

escrita. 5.1.Coñece, sabe e explica a tradición escénica española. 5.2.Coñece, sabe e explica 

a orixe da zarzuela, a súa decadencia, a tonadilla, e o rexurdir da zarzuela. 6.1.Coñece, sabe 

e explica o esplendor da zarzuela no s. XIX e  as súas características. 7.1.Coñece, sabe e 

explica os subxéneros da zarzuela. A zarzuela grande e o xénero chico, e as zarzuelas do s. 

XX.  8. Coñece, sabe e explica o musical e a súa orixe, características, e evolución. 9.Coñece, 

sabe e explica a revista. 10.1.Coñece, sabe e explica o ballet e a danza, e a súa orixe, 

evolución e características. 11.1.Coñece, sabe e explica en que consiste a opereta, a súa 

orixe e evolución. 12.Define e describe cada un dos termos, nomes, cronoloxía, etc. de 

diferentes períodos da historia da música, estilos e culturas musicais que se dan no glosario 

de vocabulario de repaso. 13.Sabe buscar información válida en Internet. 14.Utiliza recursos 

tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  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 Xaneiro ó 6 de Febreiro  
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   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Exame escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4 e a metade da unidade 5, 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 Exame escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5, e 6, 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 estrutura 

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

determina facer un só exame escrito, este 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 e 6. 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:       

 

 

 

 

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

interpretación vocal e instrumental de cancións dadas no trimestre, e na creación e 

improvisación de esquemas melódicos-rítmicos. Aclaración: O departamento de música 

acordou que cada profesor determinará se a parte práctica-oral a avalía cun exame 

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 que 

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 15% na nota da 2ª avaliación, que se traducen en 1’5 puntos. 

 Os exames valóranse cun 85% na nota da 2ª avaliación, que se traducen en 8’5 puntos. Deses 
8’5 puntos, 6’5 puntos corresponden ó/s exame/s escrito/s e 2 puntos ó exame oral. 
 

Nota da 2ª avaliación= exame ou exames escritos: 65% (6’5 ptos) + exame práctico-oral: 20% (2 ptos) + 
traballo diario: 15% (1’5 ptos) = 100% = 10 ptos. 
 
O grao mínimo de consecución para superar a avaliación afecta ós dous apartados: ós exames e ó 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: 3’25 
puntos serán do exame ou exames escritos, 1 punto do exame práctico oral, e 0’75 ptos do traballo diario. 

O estándar B2.3.1 [Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música] aplícase a todos os 
contidos da programación de música de 4º ESO.  
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Traballos obrigatorios: o profesor determinará se se fan nunha única avaliación ou en diferentes avaliacións e sempre 
tendo en conta a valoración de cada un dos tres estándares seguintes:  

 EstándarB1.3.1-Coñece e utiliza axeitadamente diferentes técnicas, recursos e procedementos 
compositivos para elaborar arranxos musicais, improvisar e compoñer música. Este estándar valorarase 
polo menos nunha das avaliacións. Valoración: Desde 0'166 ata a valoración total do traballo diario na 
nota de avaliación (15% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 5’01% na nota da 3ª avaliación). 

 EstándarB3.4.2.-Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expoñer os contidos de maneira clara. 
Este estándar valorarase polo menos nunha das avaliacións. Valoración: Desde 0'166 ata a valoración 
total do traballo diario na nota de avaliación (15% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 5’01% na nota da 3ª 
avaliación). 

 EstándarB4.5.2.-Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para 
avanzar na aprendizaxe autónomo. Este estándar valorarase polo menos nunha das avaliacións. 
Valoración: Desde 0'166 ata a valoración total do traballo diario na nota de avaliación (15% na 1ª ou na 
2ª avaliación, ou 5’01% na nota da 3ª avaliación). 

 

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

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

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

 Grao mínimo: a metade da puntuación da pregunta. A resposta é correcta, con coherencia 
e claridade, cunha terminoloxía adecuada e 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 exame de tipo test: dun mesmo estándar de aprendizaxe será necesario un número par de 
preguntas tipo test coa mesma puntuación cada unha, e como a pregunta tipo test se sabe ou non se 
sabe, teremos as seguintes gradacións: 

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

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

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

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

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

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 
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 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 pregunta. Corresponde a un grao moi bo 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 exame práctico-

oral. 

 
RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un exame de recuperación escrito, entre 
o  25 de marzo e o 5 de Abril. 
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que aprobar a parte práctica-oral da seguinte 
avaliación a través do exame práctico-oral a finais do 3º trimestre ou durante o 3º trimestre a través 
dos controis tal como se explica anteriormente. 
 

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

exames do terceiro trimestre: 28’39 % (2’839 ptos) + traballo diario do terceiro trimestre: 5’01% 

(0’501 ptos) = 100% = 10 ptos 
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RELIXIÓN 
 

ASIGNATURA:  
CURSO:  4º ESO                                  AVALIACIÓN:  2ª                      2018 - 2019 
 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1: A Igrexa, ¿no mundo ou fora del? 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 

 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- Benito de Nursia e a sua época; 2.- A orixe do monacato. 3.- O 

cristianismo e o Islam. 

 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS (Criterios de avaliación):1.- Coñecer a vida de persoas que 

se retiraron a soedade para encontrarse con Deus; 2.- Analizar a evolución dos mosteiros dende a sua orixe ós 

nosos días;3.- Estudiar cómo se plasmou na vida da Igrexa e no arte a realidade monástica. 

 

TEMA 2:  

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 

 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS: 

 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.- Analizar persoas ou organizacións que ó longo da 

historia ou na actualidade estiveron ou están ó servicio dos pobres; 2.-. Analizar detalladamente os motivos das 

Cruzadas e o seu fracaso; actitude dos distintos emperadores en relación ó n 3.-.Discernir os aspectos positivos 

e os negativos da Igrexa medieval.   

 

 

TEMA 3: As Universidades e a cultura na época medieval. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 

 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-As escuelas catedralicias e monásticas; 2.-As primeiras universidades; 3.- 

Aportacións da Igrexa a cultura medieval.  
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 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS :1.- Ver a importancia que tivo a Igrexa no século XIII e 

seguintes no nacimento das universidades; 2.- Descubrir testimonios escritos que falen da presencia da Igrexa 

no mundo do saber;  3.- Destacar a importancia do Camiño de Santiago para a cultura europea.  

 

B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS  

B1) DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente.  2.-Traer o material preciso  3.-Esforzarse e 

mostrar interese por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar dúbidas 6.-Organizarse 

para levar as   tarefas ó día  7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo  8.- Ser respetuoso e observar as normas 

de convivencia  9.-  Respectar as diferencias  10.-Rexeitar a violencia física e verbal  11.-Mostrarse solidario 

B2) ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: 1.-........ ; 2.-.........; 3.-......... 

 

C.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

  Control dos apuntes, os exercicios de cada tema e un pequeño traballo de investigación. 

 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Principios de Marzo. 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Temas 1, 2 e 3.  

 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA:  

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

      

 

  EXAMEN 3: (excepción á regla)       

   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Especificar a materia que entra e o tipo  de exame 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      

  Control dos exercicios, as libretas e o trabaallo que se lle pedirá  a cada un por avaliación. 

 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 40 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Sobre todos nos exames, e tamén nas intervencións na clase e exercicios 

de autoevaluación. Un 70% 

 

  Actitudes:  

    

RECUPERACIÓN: 

  0Mediante un exame: 

Data aproximada: Especificar a semana aproximada 

 

  1Sen exame  

Cambio de actitude, posta o día do caderno de apuntes e proba oral. 

    

NOTA FINAL:  

    

PLAN LECTOR: 

  Non ten incidencia nas notas de avaliación 

  Tense en conta nas notas de avaliación: 

  Describir como se valora e a incidencia nas notas de avaliación. 
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CULTURA CIENTÍFICA 
 

ASIGNATURA: CULTURA CIENTÍFICA 

CURSO: 4º ES0          AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO:18-19 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A enerxía e o desenvolvemento sostible 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 

 CONTIDOS  : 1-  A historia do uso da enerxía. 2-  As principais fontes de enerxía que 

utilizamos e a súa clasificación. 3-  Principais transformacións da enerxía que nos permiten a 

súa aplicación (electricidade, calor e movemento). 4-  O hidróxeno como fonte de enerxía para 

o futuro. 5-  A pila de combustible de hidróxeno. 6-  Principais problemas derivados do uso da 

enerxía (rendibilidade, esgotamento, xeración de residuos e contaminación). 7-  O cambio 

climático, as súas evidencias, as súas causas e os seus efectos. 8-  O modelo do 

desenvolvemento sostible. 9-  Principais acordos e iniciativas internacionais para lograr unha 

xestión sostible do planeta. 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 os recursos, os 

problemas ambientais e a xestión sostible do planeta. 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. Desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración 

ao traballar en grupo. 14-  Experimentación: obtención e elección de información a partir da 

selección e recollida de datos dun experimento. 15-  Coñecemento e uso de materiais, 

técnicas e recursos expresivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer as principais fontes de enerxía que o ser humano 

utilizou ao longo da súa historia, así como as transformacións enerxéticas que se levan a cabo 

para utilizala.  2.  Coñecer as posibilidades do hidróxeno como fonte de enerxía do futuro, en 

especial a través das pilas de combustible, analizando as súas vantaxes e inconvenientes da 

súa aplicación en automoción e xeración de electricidade doméstica. 3.  Identificar a obtención 

e o uso da enerxía, en especial a partir dos combustibles fósiles, como causa de problemas 

ambientais e os factores que os intensifican; así como predicir as súas consecuencias e 

propoñer solucións a estes.  4.  Argumentar sobre a necesidade de alcanzar un modelo de 

xestión sostible do planeta e dos seus recursos.  5.  Entender e interpretar a información 

contida en distintos tipos de representacións gráficas e extraer conclusións desta.  6.  

Comprender informacións, adquirir vocabulario sobre os contidos da unidade, expresar 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de textos.7.  

Coñecer e usar de forma responsable as TIC, desenvolver estratexias para tratar a 

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

forma activa no propio proceso de aprendizaxe.   8.  Mostrar iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os problemas e de defender opinións. Desenvolver actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en grupo.  9. Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de creacións propias.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:   1.1.  Describe os cambios enerxéticos que 

tiveron lugar ao longo da historia da humanidade.   1.2.  Recoñece os diferentes tipos de 
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fontes de enerxía que utiliza o ser humano e clasifícaas en función de varios criterios (o seu 

carácter renovable, o seu uso primario ou secundario, os impactos que xera...), contrastando 

as vantaxes e inconvenientes de cada unha delas.  1.3.  Coñece as principais transformacións 

da enerxía (en electricidade, en calor e en movemento) que nos permiten utilizala nas nosas 

actividades.  2.1.  Coñece as diferentes vías de obtención do hidróxeno e compara os proles e 

contras de cada un deles. 2.2.  Describe as principais formas de obtención de enerxía a 

partir do hidróxeno, en especial a pila de combustible, explicando o principio do seu 

funcionamento, considerando posibles aplicacións tecnolóxicas e destacando as vantaxes e 

desvantaxes que ofrece fronte a outros sistemas.  3.1.  Relaciona os problemas de 

esgotamento, xeración de residuos e contaminación cos procesos de obtención e uso da 

enerxía.  3.2.  Identifica as causas do cambio climático, analiza as súas probas e indica as 

súas consecuencias.  4.1  Explica os fundamentos do desenvolvemento sostible.  4.2.  

Relaciona os principais tratados e protocolos internacionais encamiñados cara á eficiencia 

enerxética e o desenvolvemento das enerxías limpas, coa necesidade de evolucionar cara a 

un modelo de desenvolvemento sostible.  5.1.  Extrae e interpreta a información en diferentes 

tipos de representacións gráficas, establecendo conclusións. 6.1.  Comprende os textos e 

as diferentes informacións presentadas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre a 

enerxía, as súas fontes e os impactos que xera, así como o relacionado co modelo do 

desenvolvemento sostible, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra 

interese pola lectura de textos.  7.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da 

unidade e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade.  8.1.  Mostra unha 

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

recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.  9.1.  Realiza 

debuxos ou maquetas que representan modelos o máis parecidos posible á realidade.  

 

TEMA 2:  Os materiais e a sociedade    

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

CONTIDOS: 1-  O uso dos materiais a través da historia da humanidade. 2-  Os materiais 

metálicos: vantaxes, inconvenientes, métodos de obtención e aplicacións (ferro e aceiro, 

aluminio e titanio). 3-  Os materiais non metálicos: vantaxes, inconvenientes, métodos de 

obtención e aplicacións (grafito, madeira e polímeros). 4-  As cerámicas, o vidro e os materiais 

compostos:  vantaxes, inconvenientes, métodos de obtención e aplicacións. 5-  A 

nanotecnoloxía e os nanomateriais (o grafeno e as súas aplicacións presentes e futuras). 6-  

Os problemas sociais e ambientais derivados da obtención e o uso dos materiais actuais. 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 materiais, os seus métodos de obtención, as súas 

propiedades, as súas vantaxes e inconvenientes, as súas aplicacións e os problemas 

derivados da súa obtención e a súa aplicación. 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. Desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración 

ao traballar en grupo. 11-  Experimentación: obtención e elección de información a partir da 

selección e recollida de datos dun experimento. 12- Coñecemento e uso de materiais, técnicas 

e recursos expresivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Relacionar o progreso humano co descubrimento das 
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propiedades de certos materiais que permiten a súa transformación e aplicacións tecnolóxicas. 

2.  Coñecer os principais materiais que se utilizan na sociedade actual, os seus métodos de 

obtención e as súas aplicacións en diversos campos das actividades humanas como a 

comunicación, o transporte, a alimentación, a construción, a medicina... 3.  Tomar conciencia 

das posibles repercusións ambientais relacionadas coa obtención e o control dos novos 

materiais.   4.  Entender e interpretar a información contida en distintos tipos de 

representacións gráficas e extraer conclusións desta.  5.  Comprender informacións, adquirir 

vocabulario sobre os contidos da unidade, expresar coñecementos e opinións de forma oral e 

escrita, e mostrar interese pola lectura de textos.  6.  Coñecer e usar de forma responsable as 

TIC, desenvolver estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e 

aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de aprendizaxe.  

7.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións. 

Desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo.  8. Utilizar diversos 

materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Realiza estudos sinxelos e presenta conclusións 

sobre aspectos relacionados cos materiais e a súa influencia no desenvolvemento da 

humanidade. 1.2.  Analiza as propiedades dos materiais cuxo descubrimento supuxo grandes 

cambios nas sociedades e o desenvolvemento de novas actividades humanas. 2.1.  Describe 

as propiedades dos diferentes materiais que se utilizan na actualidade e relaciónaas coas 

súas aplicacións en diversos campos. 2.2.  Describe o proceso de obtención de diferentes 

materiais, valorando o seu custo económico, ambiental e a conveniencia da súa reciclaxe.  

2.3.  Analiza os efectos da alteración sobre os materiais, o custo económico que supón e os 

métodos para protexelos.  2.4.  Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as aplicacións 

presentes e futuras dos nanomateriais e as nanomáquinas en diferentes campos. 3.1.  

Relaciona conflitos entre pobos e outros problemas sociais e económicos coa explotación de 

determinados materiais chamados estratéxicos.  3.2.  Comprende os impactos derivados da 

explotación e uso dos materiais actuais e xustifica a necesidade do aforro, a reutilización e o 

reciclado dos devanditos materiais en termos económicos e ambientais. 4.1.  Extrae e 

interpreta a información en diferentes tipos de representacións gráficas, establecendo 

conclusións. 5.1.  Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao longo da 

unidade, adquire vocabulario sobre os materiais, os seus métodos de obtención, as súas 

aplicacións e os seus impactos, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e 

mostra interese pola lectura de textos.  6.1.  Obtén e organiza información, traballa co 

esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade.  7.1.  

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

de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.  8.1.  

Realiza debuxos ou maquetas que representan modelos o máis parecidos posible á realidade.  

B.-AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         
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   DATA APROXIMADA: última semana de xaneiro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Tema 1. Preguntas de desarrollo e tipo test 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de marzo 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 2. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

Si o profesor o considera necesario, pode incluír a materia do 1º exame 

no 2º exame. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    20 %      

  Exames…….: 80 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para  

valorar o traballo diario. Os profesores poderán subir ou baixar  

a nota ata un punto dependendo da boa ou mala actitude 

  

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame: Data aproximada: A semana seguinte á entrega  

de notas. 

  Sen exame  

   

NOTA FINAL: Nota media das tres avaliacións sempre que o alumno teña recuperadas as  

 avaliacións suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. No caso 

de non ter realizada a recuperación, a nota final será suspenso. Aplicarase  

a norma xeral de redondeo para a elaboración da nota final nos casos nos  

que sexa necesario.  Aproban os alumnos con media de 5, considerando  

que as avaliacións recuperadas contaranse como 5. Para axustarse a  

normativa legal, nos boletíns aparecerá como nota da terceira avaliación a  

media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 
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VALORES ÉTICOS 

 

MATERIA: VALORES ÉTICOS  

 

CURSO: 4º ESO AVALIACIÓN:1ª  

 

A.-PROGRAMA 

TEMA1: ÉTICA E VALORES ÉTICOS 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 

CONTIDOS: 

1.- Diferencia entre ética e moral. 

2.- Conducta animal e comportamento humano. 

3.- Clases e xerarquía de valores. 

4.- Valores éticos, normas e virtudes. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Comprender a distinción entre ética e moral e saber 

diferenciar as accións morais das amorais. 

2. Coñecer as diferencias entre a conducta animal e o 

comportamento dos seres humanos. 

3. Saber establecer unha xerarquía de valores. 

4. Ser quen de por exemplos das distintas clases de valores. 

5. Saber diferenciar entre valores éticos, normas morais e 

virtudes. 

6. Consecución axeitada das competencias clave e os 

elementos transversais, en especial a de comunicación 
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lingüística, tanto oral como escrita, pero tamén as de 

educación cívica, aprender a aprender, competencias sociais 

e capacidade de emprendemento. (Se poderá subir o baixar 

ata 0’5 puntos) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 Definir moral persoal e social. 

 Diferenciar entre accións morais, inmorais e amorais. 

Exemplos. 

 Definición e funcións da ética  

 Definición e tipos de liberdade  

 Definición e características dos valores  

 Definición de valores éticos, normas morais e virtudes 

humanas.  

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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ECONOMÍA 
 

MATERIA : ECONOMÍA 
 

CURSO: 4º ESO                                  AVALIACIÓN: 2ª                     ANO ACADÉMICO: 2018-19 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 4: COMO FUNCIONAN AS EMPRESAS 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3. CB2.1. Describir os tipos de empresas e as formas 

xurídicas das empresas, e relacionar con cada unha as súas esixencias de capital e as responsabilidades 

legais dos/das propietarios/as e xestores/as, así como as interrelacións das empresas no seu contorno 

inmediato. CB2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas. CB2.4. Determinar, para un 

caso sinxelo, a estrutura de ingresos e custos dunha empresa, calculando o seu beneficio. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das 

empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución e coas responsabilidades legais 

para cada tipo. ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada 

caso, en función das características concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das 

empresas. ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así 

como a forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos 

e negativos, que se observan. ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e 

diferencia o financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha 

e as implicacións na marcha da empresa. ECB2.4.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, 

calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

 

TEMA 5: A ECONOMÍA FAMILIAR E PERSOAL 

DURACIÓN APROXIMADA: 7 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3 B3.1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre 

os tipos de ingresos e gastos, e controlar o seu grao de cumprimento e as posibles necesidades de 

adaptación. CB3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas económicas da vida persoal, e 

relacionalas co benestar propio e social. CB3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e 

empregar o aforro como medio para alcanzar diversos obxectivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan 

financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 

ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e desenvolvemento dun orzamento ou plan 

financeiro personalizado. ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade 

personalizada coas previsións establecidas. ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do 

manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase á previsión realizada en 
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cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade económica nacional. ECB3.3.1. 

Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e 

inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión máis axeitada para cada 

momento. 

 

TEMA 6: O DIÑEIRO E A INFLACIÓN 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3 CB5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, 

inflación e desemprego, analizar as relacións entre elas e interpretar datos e gráficos vinculados con 

esas magnitudes. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e 

valora as súas principais repercusións económicas e sociais. ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos 

tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha da economía. ECB5.1.3. Valora e 

interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e 

desemprego. 

 

 

 

TEMA 7: O SISTEMA FINANCEIRO E OS SEUS PRODUTOS 

 DURACIÓN APROXIMADA:8 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3 CB3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas 

económicas da vida persoal, e relacionalas co benestar propio e social. CB3.3. Expresar unha actitude 

positiva cara ao aforro, e empregar o aforro como medio para alcanzar diversos obxectivos. CB3.4. 

Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e diferenciar os tipos de contas bancarias e de tarxetas 

emitidas como medios de pagamento, e valorar a oportunidade do seu uso con garantías e 

responsabilidade. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB3.2.1. Comprende as necesidades de 

planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase á 

previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade 

económica nacional. ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. ECB3.3.2. 

Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión 

máis axeitada para cada momento. ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o 

funcionamento das contas na operativa bancaria. ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de 

interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan 

delas, así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan 

procedementos telemáticos. ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades 

financeiras e analiza os procedementos de reclamación ante estas. ECB3.4.4. Identifica e explica as 

modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que garanten a 

seguridade na súa operativa. 
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B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS:  

En cada unha das unidades didácticas nas que se distribúen os contidos da programación, os indicadores de 

avaliación serán os tipos de tarefas e outros instrumentos de avaliación que emprega cada profesor/a.  Os 

indicadores de avaliación deben contribuír  a que o alumnado logre adquirir as competencias referidas nelas 

(unidades didácticas). 

Poden considerarse no procedemento de avaliación os seguintes instrumentos: 

 Realización de probas escritas (exames) de varias unidades, dous exames por avaliación.   

 EXAMEN 1: DATA  APROXIMADA:    do 5  ao  9 de febreiro  do 25 ó 31 de outubro      

 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida ás unidades impartidas na segunda avaliación, que incluirá preguntas  de 

reprodución de contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación de 

contidos próximos, de resolución de problemas e de  elaboración e interpretación de 

gráficos      

 

  EXAMEN 2: DATA APROXIMADA:  do 5 ao 16 de marzo 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida ás unidades impartidas na segunda avaliación, que incluirá preguntas  de 

reprodución de contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación de 

contidos próximos, de resolución de problemas e de  elaboración e interpretación de 

gráficos.      
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Outros instrumentos: Recollida de datos por análises sistemático do traballo do alumno. Observación na aula. 

Carpeta. Realización de probas escritas ao largo da unidade didáctica. Valoración de traballos (individuais, en 

grupo) e actividades programadas, participación na clase. Valoración cualitativa do progreso do alumno. 

Actitude. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Para a cualificación do alumno/a terase en conta: 

 O 60%, como mínimo, da nota de cada avaliación procedera da obtida nos exames. Nestas probas 

indicaranse os estándares dos que vai ser avaliado e a súa cualificación. 

 A nota de exame será a media aritmética das obtidas nos dous que se realizan en cada avaliación 

 A nota procedente dos outros instrumentos de avaliación  contará como máximo nun 40% 

 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco 

 

RECUPERACIÓN:   

Mediante un exame  a realizar no mes de abril e traballos individuais ao longo do terceiro trimestre. 

 

NOTA FINAL:  A nota final será a da terceira avaliación.  Aproban os alumnos con media de cinco.   

 Nota da terceira avaliación, terase en conta para obtela: a nota da primeira 

avaliación, a nota da segunda avaliación e a nota lograda nos exames e demais 

instrumentos de avaliación da terceira avaliación.    
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LATÍN 

 

LATÍN 
4º ESO  2º  trimestre  

 

A.-PROGRAMA 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 36 Horas 

CONTIDOS CIENTÍFICOS:   

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS (Criterios de avaliación) 

 

CONCEPTOS: 

1. Clases sociais. As maxistraturas e asambleas. 
2. O exército e a súa organización. 
3. As 3ª, 4ª e 5ª declinacións. 
4. Os adxectivos latinos do 2º tipo (3ª declinación). Morfoloxía e uso. 
5. Os adxectivos-pronomes demostrativos. 
6. Os pronomes persoais. Os adxectivos posesivos. 
7. Vocabulario básico para memorizar.  
8. O Pret. Perf. Ind., Pret. Plusc. Ind., Fut. Perf. Ind. 
9. O verbo latino en voz activa: tódolos tempos do indicativo en activa. As conxugacións 

regulares do verbo latino. O verbo SUM: os tempos do indicativo.  
10. Técnicas e procedemento de análise e traducción. 

 

PROCEDEMENTOS:  

1. -Recoñecer a estructura social da vida en Roma    
2. .-Evolucións sinxelas sobre palabras latinas   
 

 

B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS  

  DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente  2.-Traer o material preciso  3.-Esforzarse e 

mostrar interese por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar dúbidas   6.-Organizarse 

para levar as tarefas ó día  7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo  8.- Ser respetuoso e observar as normas 

de convivencia  9.-Respectar as diferencias  10.-Rexeitar a violencia física e verbal  11.-Mostrarse solidario 

ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: 1 Respectar as diferencias  2 Rexeitar a violencia física e verbal   
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C.-AVALIACIÓN  

 INSTRUMENTOS: 

DE CONTROL DO TRABALLO:   1.  Cuaderno da asignatura 

                2.  Probas orais e escritas 

EXAMES: 

 EXAME 1: 

DATA APROXIMADA: 1ª Proba: entre o 21 e 31 de Xaneiro, 2019. 

 

 EXAME 2:  
DATA APROXIMADA: 2ª Proba: entre o 18 e 28 de Febreiro 2019. 

 

EXAME 3: 

DATA APROXIMADA: 3ª Proba (“Exame Final de Avaliación”): entre o11 e 15 de 

Marzo, 2019. 

 

  NOTA DE COÑECEMENTOS 

   Traballo diario: 10% 

   Exames: 90% 

   

NOTA DA AVALIACION: 

Logro dos est. de aprend. no trab. diario de clase: 10% 

   Logro dos estándares de aprend. na proba escrita: 90% 

                       

 RECUPERACION: Se se aproba a seguinte avaliación, considérase aprobada a anterior (en 
caso de que esta quedase suspensa). Non se fará un exame de recuperación. 

  
 NOTA FINAL: Obterase da media ponderada das calificacións dos tres exames da avaliación 

(danado máis valor ó último exame da Avaliación), podendo subir ou baixar ata 1 punto polas 
anotacións do profesor/a sobre o traballo diario e de clase, e a actitude e comportamento do 
alumno/a. O terceiro exame da avaliación deberá ter máis dun 4,50 para aprobar a avaliación.  
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NOTA DA 

AVALIACIÓN 

FINAL 

 

Hai que advertir que, ó tratarse dunha asignatura lingüística non divisible en 

compartimentos estancos por avaliacións, a nota da Avaliación Final do curso será a 

media ponderada das tres avaliacións, de modo que terá un maior peso a nota da 3ª 

Avaliación. Hai que recordar que se se aproba a avaliación seguinte, recupérase a 

anterior. En caso de suspender a 3ª Avaliación, suspenderase a Avaliación Final. En 

todo caso, a nota da Avaliación Final non poderá ser inferior á da 3ª Avaliación.  Dado 

que nos exames da 3ª Avaliación se demostrará o desempeño de competencias 

traballadas ó longo de todo o curso, aqueles alumnos que teñan unha o dúas 

avaliacións suspensas recuperaranas se aproban a 3ª Avaliación. Por suposto, a 

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

que, se un alumno/a ten suspensas a 1ª e a 2ª Avaliacións, en caso de aprobar a 3ª, 

aprobará a Avaliación final, coa mesma nota obtida na 3º Avaliación.  En todo caso, 

repetimos, a nota da 3ª Avaliación non poderá ser inferior á da 3ª Avaliación.  
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INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL 
 

MATERIA : Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial 

CURSO: 4º ESO                                  AVALIACIÓN: 2ª                     ANO ACADÉMICO: 2018-19 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 5: PROXECTO DE EMPRESA: A IDEA, ELEMENTOS E ESTRUTURA DA EMPRESA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9  

CONTIDOS:  5.1. Idea de proxecto de empresa. 5.2Avaliación da idea. 5.3 O contorno e o papel 

social da empresa. 

5.4. Elementos e estrutura da empresa. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as características 

internas e a súa relación co contorno, así como a súa función social, identificando os elementos que 

constitúen a súa rede loxística como provedores/as, clientela, sistemas de produción e 

comercialización, redes de almacenaxe, etc. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, 

identificando as características e tomando parte na actividade que a empresa desenvolve. IAEEB2.1.2. 

Identifica as características internas e externas da empresa en proxecto, así como os elementos que 

constitúen o contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou 

comercialización, almacenaxe, etc.). IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu 

sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada departamento, e identifica os procedementos 

de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial. 

 

TEMA 6: PLAN DE EMPRESA. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 

CONTIDOS: 6.1 Plan de empresa. 6.2 Planificación na empresa. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as características 

internas e a súa relación co contorno, así como a súa función social, identificando os elementos que 

constitúen a súa rede loxística como provedores/as, clientela, sistemas de produción e 

comercialización, redes de almacenaxe, etc. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: IAEEB2.1.4. Elabora documentos para a planificación das funcións da 

empresa en proxecto, tanto a longo como a curto prazo. 
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TEMA 7: INFORMACIÓN NA EMPRESA. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 

CONTIDOS: 7.1 Información na empresa. 7.2 Información contable. 7.3 Información de recursos 

humanos. 7.4 Documentos comerciais de cobramento e pagamento. 7.5 Arquivo. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.2. Identificar e organizar a información das áreas da empresa en 

proxecto aplicando os métodos correspondentes á tramitación documental empresarial. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións 

informáticas de control e seguimento de clientela, provedores/as e outros, aplicando as técnicas 

básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e administración de persoal, para a 

organización da información da empresa proxectada. IAEEB2.2.2. Transmite información entre as áreas 

e a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e 

negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante medios telemáticos e 

presenciais. 

 

TEMA 8: PRODUCCIÓN E MARKETING 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 

CONTIDOS: 8.1 Actividades na empresa. 8.2 Función de produción. 8.3 Función comercial e 

de márketing. 8.4 Axudas e apoio á creación de empresas. 

 

 

: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.3. Realizar actividades de produción e comercialización propias da 

empresa proxectada, aplicando técnicas de comunicación e traballo en equipo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos 

e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan de comunicación en internet e en redes sociais, 

aplicando os principios do márketing. IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de produción e/ou 

comercialización na empresa en proxecto segundo os plans de control prefixados: simulando a toma de 

decisións para cumprir os prazos e os obxectivos establecidos e propondo melloras, mediante o 

traballo en equipo. IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do 

contorno próximo como do territorial, estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que se axusten 

ao proxecto de empresa formulado. 
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B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS:  

En cada unha das unidades didácticas nas que se distribúen os contidos da programación, os indicadores de 

avaliación serán os tipos de tarefas e outros instrumentos de avaliación que emprega cada profesor/a.  Os 

indicadores de avaliación deben contribuír  a que o alumnado logre adquirir as competencias referidas nelas 

(unidades didácticas). 

Poden considerarse no procedemento de avaliación os seguintes instrumentos: 

 Realización de probas escritas (exames) de varias unidades, un exame por avaliación.   

 EXAMEN 1: DATA  APROXIMADA:    7 a 15 de marzo  do 25 ó 31 de outubro      

 

    Proba escrita, referida ás unidades impartidas na avaliación, que incluirá preguntas  de 

reprodución de contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación de 

contidos próximos, de resolución de problemas. 

 Outros instrumentos: Recollida de datos por análises sistemático do traballo do alumno. Observación na aula. 

Carpeta. Realización de probas escritas ao largo da unidade didáctica. Valoración de traballos (individuais, en 

grupo) e actividades programadas, participación na clase. Valoración cualitativa do progreso do alumno. 

Actitude. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Para a cualificación do alumno/a terase en conta: 

 O 40%, como mínimo, da nota de cada avaliación procedera da obtida no exame. Nesta proba indicaranse 

os estándares dos que vai ser avaliado e a súa cualificación. 

 A nota procedente dos outros instrumentos de avaliación  contará como máximo nun 60% 

 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco 

 

RECUPERACIÓN:   

Mediante un exame  a realizar no mes de abril e/ou traballos individuais ao longo do terceiro trimestre. 

NOTA FINAL:  

 A nota final será a da terceira avaliación.  Aproban os alumnos con media de cinco.   

 Nota da terceira avaliación, terase en conta para obtela: a nota da primeira avaliación, a 

nota da segunda avaliación e a nota lograda nos exames e demais instrumentos de 

avaliación da terceira avaliación.    
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

ASIGNATURA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO: 2018-2019 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: Los géneros periodísticos (I). La oración compuesta (I) 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- Los géneros periodísticos I: información. 2- Formación de adjetivos. 3- La 

oración compuesta I: clasificación. 4- Las oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos de 

creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 

través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 

producción de textos. 7- Analizar distintos tipos de textos periodísticos. 8- Comprender la 

formación de los adjetivos. 9- Comprender los mecanismos de formación de las oraciones 

compuestas.10- Analizar oraciones compuestas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 

adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 

Reconoce y explica los distintos tipos de textos periodísticos. 4- Emplea diferentes fuentes de 

información para ampliar conocimientos. 5- Analiza las características de las oraciones 

compuestas. 6- Analiza y explica distintas oraciones compuestas 

TEMA 2: Los géneros periodísticos (II). La oración compuesta (II) 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- Los géneros periodísticos II: opinión. 2- Formación de verbos. 3- La oración 

compuesta II. 4- Las oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos de 

creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 

través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 

producción de textos. 7- Analizar distintos tipos de textos periodísticos. 8- Comprender la 

formación de los verbos. 9- Comprender los mecanismos de formación de las oraciones 

compuestas. 10- Analizar oraciones compuestas sustantivas y adjetivas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 

adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 

Reconoce y explica los distintos tipos de textos periodísticos. 4- Emplea diferentes fuentes de 

información para ampliar conocimientos. 5- Analiza las características de las oraciones 
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compuestas. 6- Analiza y explica distintas oraciones compuestas sustantivas y adjetivas. 

TEMA 3: El Simbolismo. La literatura de fin de siglo 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- El simbolismo: imágenes y metáforas. 2- Recursos expresivos. 3- La literatura 

de fin de siglo. 4- Modernismo y Generación del 98. 5- La renovación poética de Rubén Darío. 

6- La poesía de Antonio Machado. 7- La novela: Unamuno y Baroja. 8- El teatro: Valle-Inclán. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos de 

creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 

través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 

producción de textos. 7- Comprender la aportación del simbolismo a la literatura mundial. 8- 

Analizar distintos recursos expresivos del simbolismo. 9- Comprender las características de la 

literatura de fin de siglo. 10- Analizar y explicar la aportación de los principales autores del 

Modernismo y de la Generación del 98. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 

adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 

Compara y relaciona los elementos de texto expositivos y trabajos académicos. 4- Reconoce y 

explica los distintos tipos de textos del simbolismo. 5- Emplea diferentes fuentes de 

información para ampliar conocimientos. 6- Analiza las características de la literatura de fin de 

siglo en sus autores principales. 7- Explica las características básicas de la lectura obligatoria 

propuesta. 

TEMA 4: El vanguardismo. Novecentismo. Vanguardias y Grupo del 27 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1- El vanguardismo: técnicas. 2- Las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. 

3- El cambio semántico. 4- Literatura Novecentista: Juan Ramón Jiménez. 5- Las vanguardias. 

6- Generación del 27. 7- Federico García Lorca. 8- Miguel Hernández. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos de 

creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 

través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 

producción de textos. 7- Comprender la aportación de los movimientos de vanguardia a la 

literatura mundial. 8- Analizar distintos recursos expresivos de las greguerías de Ramón 

Gómez de la Serna. 9- Comprender las características de la literatura novecentista, 

vanguardista y de la Generación del 27. 10- Analizar y explicar la aportación de los principales 

autores de la literatura novecentista, vanguardista y de la Generación del 27. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 

adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 

Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos académicos diversos. 4- Compara y 

relaciona los elementos de texto expositivos y trabajos académicos. 5- Emplea diferentes 

fuentes de información para ampliar conocimientos. 6- Analiza las características de la 

literatura novecentista, vanguardista y de la Generación del 27 en sus autores principales. 7- 
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Explica las características básicas de la lectura obligatoria propuesta. 

 

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 características de textos expositivos, argumentativos, humanísticos, históricos o 
científicos. 

 Identifica las características básicas del género periodístico. 

 Establece las características de adecuación, coherencia y cohesión en un texto. 

 Analiza y clasifica oraciones compuestas. 

 Reconoce autores y obras literarias estudiados. 

 Analiza  y comenta textos literarios estudiados. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

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

  

 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 
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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. 
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1. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave 
 

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet e nci a s 

clave 

Bloque  1. Técnicas  instrumentais básicas 

 a 

 b 

 f 

 B1.1. Organización do laboratorio: 

materiais e normas de seguridade e 

hixiene. 

 B1.1. Utilizar correctamente os mate- 

riais e os produtos do laboratorio. 

 CAAB1.1.1. Determina o tipo de ins- 

trumental de laboratorio necesario 

segundo o tipo de traballo que vaia rea- 
lizar. 

 CAA 

 CMCCT 

 a 

 b 

 f 

 m 

 B1.1. Organización do laboratorio: 

materiais e normas de seguridade e 

hixiene. 

 B1.2. Cumprir e respectar as normas 

de seguridade e hixiene do laborato- 

rio. 

 CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as 

normas de seguridade e hixiene que 

rexen nos traballos de laboratorio. 

 CSC 

 CMCCT 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B1.2. Aplicación do método científico 

aos traballos de laboratorio. 

 B1.3. Utilización de ferramentas das 

tecnoloxías da información e da co- 

municación para o traballo experimen- 

tal do laboratorio. 

 B1.3. Contrastar algunhas hipóteses 

baseándose na experimentación, na 

compilación de datos e na análise de 

resultados. 

 CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos 

obtidos por diversos medios, incluídas 

as tecnoloxías da información e da 

comunicación, para transferir informa- 

ción de carácter científico. 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 e 

 f 

 B1.4. Técnicas de experimentación en 

física, química, bioloxía e xeoloxía. 

 B1.4. Aplicar as técnicas e o instru- 

mental axeitado para identificar mag- 

nitudes. 

 CAAB1.4.1. Determina e identifica 

medidas de volume, masa ou tempe- 

ratura utilizando ensaios de tipo físico 

ou químico. 

 CAA 

 CMCCT 

 e 

 f 

 g 

 B1.4. Técnicas de experimentación en 

física, química, bioloxía e xeoloxía. 

 B1.5. Preparar disolucións de diversa 

índole, utilizando estratexias prácti- 

cas. 

 CAAB1.5.1. Decide que tipo de estra- 
texia práctica cómpre aplicar para a 

preparación dunha disolución concre- 

ta. 

 CMCCT 

 CAA 

 e 

 f 

 g 

 B1.4. Técnicas de experimentación en 

física, química, bioloxía e xeoloxía. 

 B1.6. Separar os compoñentes dunha 

mestura utilizando as técnicas instru- 

mentais adecuadas. 

 CAAB1.6.1. Establece que tipo de 

técnicas de separación e purificación 

de substancias se debe utilizar nalgún 

caso concreto. 

 CMCCT 

 CAA 
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 e 

 f 

 g 

 B1.4. Técnicas de experimentación en 

física, química, bioloxía e xeoloxía. 

 B1.7. Predicir que tipo de  biomolécu- 

las están presentes en distintos tipos 

de alimentos. 

 CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de 

alimentos conteñen diferentes biomo- 

léculas. 

 CMCCT 

 CAA 

 e 

 f 

 B1.1. Organización do laboratorio: 

materiais e normas de seguridade e 

 B1.8. Determinar que técnicas habi- 

tuais de desinfección hai que utilizar 

 CAAB1.8.1. Describe técnicas e de- 

termina o instrumental axeitado para 

 CMCCT 

 CAA 



CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE 
PROFESIONAL 4º ESO. 

 

83 

 

 
Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet e nci a s 

clave 

 g hixiene. segundo o uso que se faga do mate- 

rial instrumental. 

os procesos cotiáns de desinfección.  

 e 

 f 

 g 

 B1.1. Organización do laboratorio: 

materiais e normas de seguridade e 

hixiene. 

 B1.5.Técnicas e procedementos de 

desinfección de materiais en distintos 

sectores. 

 B1.9. Precisar as fases e os proce- 

dementos habituais de  desinfección 

de materiais de uso cotián nos esta- 

blecementos sanitarios, de imaxe 

persoal e de tratamentos de benestar, 

e nas industrias e os locais relaciona- 

dos co sector alimentario e as súas 

aplicacións 

 CAAB1.9.1. Resolve acerca de medi- 

das de desinfección de materiais de 

uso cotián en distintos tipos de indus- 

trias ou de medios profesionais. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 e 

 f 

 g 

 B1.5. Técnicas e procedementos de 

desinfección de materiais en distintos 

sectores. 

 B1.10. Analizar os procedementos 

instrumentais que se utilizan en diver- 

sas industrias como a alimentaria, a 

agraria, a farmacéutica, a sanitaria e  

a de imaxe persoal, e outros sectores 

da industria. 

 CAAB1.10.1. Relaciona procedemen- 

tos instrumentais coa súa aplicación 

no campo industrial ou no de servi- 

zos. 

 CMCCT 

 CAA 

 e 

 f 

 l 

 ñ 

 B1.6. Análise da aplicación da ciencia 

en campos profesionais directamente 

relacionadas con Galicia. 

 B1.11. Contrastar as posibles aplica- 

cións científicas nos campos profe- 

sionais directamente relacionados co 

seu contorno. 

 CAAB1.11.1. Sinala aplicacións cien- 

tíficas con campos da actividade pro- 

fesional do seu contorno. 

 CMCCT 

 CCEC 

 
Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental 

 

 f 

 g 

 B2.1. Contaminación: concepto e 

tipos. 

 B2.1. Precisar en que consiste a con- 
taminación, e categorizar e identificar 
os tipos máis representativos. 

 CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de 
contaminación aplicado a casos con- 
cretos. 

 CMCCT 

 CSC 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B2.2. Contaminación atmosféri c a: 

orixe, tipos e efectos. 

 B2.2. Contrastar en que consisten os 

efectos ambientais da contaminación atmos- 

férica, tales como a chuvia ácida, o 

efecto invernadoiro, a destrución da 

capa de ozono e o cambio climático. 

 CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de 

contaminación da atmosfera, a súa 

orixe e os seus efectos. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAAB2.2.2. Categoriza, recoñece e 

distingue os efectos ambientais da conta- 

 CMCCT 
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet e nci a s 

clave 

   minación atmosférica máis coñecidos, como a 

chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a 

destrución da capa de ozono ou o 

cambio global a nivel climático, e va- lora 

os seus efectos negativos para o 

equilibrio do planeta. 

 CSC 

 f 

 g 

 m 

 B2.3. Contaminación do solo.  B2.3. Precisar os efectos contaminan- 

tes que se derivan da actividade in- 

dustrial e agrícola, nomeadamente 

sobre o solo. 

 CAAB2.3.1. Relaciona os efectos 

contaminantes da actividade industrial 

e agrícola sobre o solo. 

 CMCCT 

 CSC 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B2.4. Contaminación da auga. 

 B2.5. Calidade da auga: técnicas de 

tratamento e depuración. 

 B2.4. Identificar os axentes contami- 

nantes da auga, informar sobre o tra- 

tamento de depuración desta e com- 

pilar datos de observación e experi- 

mentación para detectar contaminan- 

tes nela. 

 CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os 

axentes contaminantes da auga, co- 

ñece o seu tratamento e deseña al- 

gún ensaio sinxelo de laboratorio para 

a súa detección. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CAA 

 CSC 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B2.6. Contaminación nuclear. 

 B2.7. Análise sobre o uso da enerxía 

nuclear. 

 B2.7. Xestión dos residuos. 

 B2.5. Precisar en que consiste a con- 

taminación nuclear, reflexionar  sobre 

a xestión dos residuos nucleares e 

valorar criticamente a utilización da 

enerxía nuclear. 

 CAAB2.5.1. Establece en que consis- 

te a contaminación nuclear, analiza a 

xestión dos residuos nucleares e ar- 

gumenta sobre os factores a favor e 

en contra do uso da enerxía nuclear. 

 CMCCT 

 CSC 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B2.6. Contaminación nuclear. 

 B2.7. Análise sobre o uso da enerxía 

nuclear. 

 B2.8. Xestión dos residuos. 

 B2.6. Identificar os efectos da radio- 
actividade sobre o ambiente e a súa 

repercusión sobre o futuro da huma- 

nidade. 

 CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os 
efectos da contaminación radioactiva 
sobre o ambiente e a vida en xeral. 

 CMCCT 

 CSC 

 e 

 f 

 h 

 B2.8. Xestión dos residuos.  B2.7. Precisar e identificar as fases pro- 
cedementais que interveñen no tra- 
tamento de residuos e investiga sobre a súa 
recollida selectiva. 

 CAAB2.7.1. Determina os  procesos 

de tratamento de residuos e valora 

criticamente a súa recollida selectiva. 

 CMCCT 

 CSC 
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet e nci a s 

clave 

 m     

 a 

 e 

 h 

 m 

 B2.8. Xestión dos residuos.  B2.8. Contrastar argumentos a favor 

da recollida selectiva de residuos e a 

súa repercusión a nivel familiar e so- 

cial. 

 CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os 

contras da recollida, da reciclaxe e da 

reutilización de residuos. 

 CMCCT 

 CSC 

 e 

 f 

 B2.9. Normas básicas e experimen- 

tais sobre química ambiental. 

 B2.9. Utilizar ensaios de laboratorio 

relacionados  coa  química  ambiental, 

e coñecer o que é unha medida de pH 

e o seu manexo para controlar o am- 

biente. 

 CAAB2.9.1. Formula ensaios de labo- 

ratorio para coñecer aspectos relaciona- 

dos coa conservación ambiental. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 b 

 e 

 f 

 h 

 m 

 ñ 

 B2.10. Xestión do planeta e desen- 

volvemento sustentable. 

 B2.10. Analizar e contrastar opinións 

sobre o concepto de desenvolvemen- 

to sustentable e as súas repercusións 

para o equilibrio ambiental. 

 CAAB2.10.1. Identifica e describe o 

concepto de desenvolvemento sus- 

tentable, e enumera posibles solu- 

cións ao problema da degradación 

ambiental. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 d 

 e 

 g 

 m 

 ñ 

 o 

 B2.11. Importancia das campañas de 
sensibilización sobre o ambiente. 
Aplicación no contorno máis próximo. 

 B2.11. Participar en campañas de 

sensibilización, a nivel do centro do- 

cente, sobre a necesidade de contro- 

lar a utilización dos recursos enerxéti- 

cos ou doutro tipo. 

 CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas 

compañeiros/as, medidas de control 

da utilización dos recursos, e implica 

niso o propio centro docente. 

 CSC 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 g 

 B2.11. Importancia das campañas de 

sensibilización sobre o ambiente. 

Aplicación no contorno máis próximo. 

 B2.12. Deseñar estratexias para dar a 

coñecer aos/ás compañeiros/as e ás 

persoas próximas a necesidade de 

manter o ambiente. 

 CAAB2.12.1. Formula estratexias de 

sustentabilidade no contorno do cen- 

tro docente. 

 CSC 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet e nci a s 

clave 

 h 

 m 

 ñ 

 o 

    

 
Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) 

 

 a 

 e 

 f 

 g 

 B3.1. Concepto de investigación, 

desenvolvemento e innovación, e 

etapas do ciclo I+D+i. 

 B3.1. Analizar a incidencia  da  I+D+i 

na mellora da produtividade e no au- 

mento da competitividade no marco 

globalizador actual. 

 CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos 

de investigación, desenvolvemento e 

innovación. Contrasta as tres etapas 

do ciclo I+D+i. 

 CSIEE 

 CSC 

 b 

 e 

 g 

 ñ 

 B3.2. Tipos de innovación. Importan- 

cia para a sociedade. 

 B3.3. Papel das administracións e dos 

organismos estatais e  autonómicos 

no fomento da I+D+i. 

 B3.2. Investigar e argumentar acerca 

dos tipos de innovación en produtos 

ou en procesos, e valorar criticamente 

todas as achegas a eles por parte de 

organismos estatais ou  autonómicos, 

e de organizacións de diversa índole. 

 CAAB3.2.1. Recoñece tipos de inno- 

vación de produtos baseada na utili- 

zación de novos materiais, novas tec- 

noloxías, etc., que xorden para dar 

resposta a novas necesidades da so- 

ciedade. 

 CSIEE 

 CSC 

 CAAB3.2.2. Enumera  os  organismos 

e as administracións que fomentan a 

I+D+i a nivel estatal e autonómico. 

 CSIEE 

 CSC 

 b 

 e 

 f 

 g 

 ñ 

 B3.2. Tipos de innovación. Importan- 

cia para a sociedade. 

 B3.4. Principias liñas de I+D+i actuais 

para o sector industrial. 

 B3.3. Compilar, analizar e discriminar 

información sobre tipos de innovación 

en produtos e procesos, a partir de 

exemplos de empresas punteiras en 

innovación. 

 CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta 

como a innovación é ou pode ser un 

factor de recuperación económica dun 

país. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

 CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas 

de I+D+i actuais para as industrias 

químicas, farmacéuticas,  alimentarias 

e enerxéticas. 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B3.5. Utilización de ferramentas das 

tecnoloxías da información e da co- 

 B3.4. Utilizar axeitadamente as tecno- 

loxías da información de da comuni- 

 CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das 

tecnoloxías da información e da co- 

 CAA 

 CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet e nci a s 

clave 

 f 

 g 

municación no ciclo de investigación e 

desenvolvemento. 

cación na procura, na selección e no 

proceso da información encamiñadas á 

investigación ou ao estudo que re- 

lacione o coñecemento científico apli- 

cado á actividade profesional. 

municación no ciclo de investigación e 

desenvolvemento. 

 CSC 

 CD 

 
Bloque  4. Proxecto  de investigación 

 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 B4.1. Método científico.  Elaboración 

de hipóteses, e a súa comprobación e 

argumentación a partir da experimen- 

tación ou a observación. 

 B4.1. Planear, aplicar e integrar as 

destrezas e as habilidades propias do 

traballo científico. 

 CAAB4.1.1. Integra e aplica as des- 

trezas propias dos métodos da cien- 

cia. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B4.1. Método científico.  Elaboración 

de hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación a partir da experimen- 

tación ou a observación. 

 B4.2. Elaborar hipóteses e contrasta- 
las a través da experimentación ou a 
observación e a argumentación. 

 CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que 

xustifiquen as hipóteses que propón. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 b 

 e 

 f 

 h 

 o 

 B4.2. Artigo científico. Fontes de 

divulgación científica. 

 B4.3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

 CAAB4.3.1. Utiliza fontes de informa- 

ción apoiándose nas tecnoloxías da 

información e da comunicación, para 

a elaboración e a presentación das 

súas investigacións. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 B4.3. Proxecto de investigación: or- 

ganización. Participación e colabora- 

ción respectuosa no traballo individual 

e en equipo. Presentación de conclu- 

sións. 

 B4.4. Participar, valorar e respectar o 

traballo individual e en grupo. 

 CAAB4.4.1. Participa, valora e res- 

pecta o traballo individual e engrupo. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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a b d 

e g h 

o 

B4.3. Proxecto de investigación: or- 

ganización. Participación e colabora- ción 

respectuosa  no  traballo  individual e en 

equipo. Presentación de conclu- sións. 

B4.5. Presentar e defender en público o 

proxecto de investigación realizado. 

CAAB4.5.1. Deseña pequenos traba- llos 

de investigación sobre un tema de 

interese científico-tecnolóxico ou rela- 

tivo a animais e/ou plantas, os ecosis- 

temas do seu contorno ou a alimenta- 

ción e a nutrición humanas,  para a súa 

presentación e defensa na aula. 

CAAB4.5.2. Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente co- mo 

por escrito. 

CCL CSIEE 

CD CMCCT 

 
CCL 
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Competencias clave 
 
Comunicación lingüística (CCL). 
 

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

Competencia dixital (CD). 

Aprender a aprender (CAA). 
 

Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Conciencia e 

expresións culturais (CCEC). 

 

 

Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas 

e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igual - dade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discrimi - 

nación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma - 

terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos 

do coñecemento e da experiencia. 

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

decisións e asumirresponsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

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

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade 

galega, ou a outras culturas do mundo. 

l) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respec - tar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a edu- cación física e 

a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

m) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos 

e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. Apreciar a creación artística 

e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 

respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e ex- presión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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Contidos mínimos esixibles 
 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
 
4.- TÉCNICAS EXPERIMENTAIS NO LABORATORIO 

 Medición da masa e o volume. 

 Medición da temperatura. 

 Sustancias puras e mesturas. 

 Separación de mesturas heteroxéneas. 

 Separación de mesturas homoxéneas. 

 As disolucións e a súa concentración. 

 Ácidos e bases. 

 O microscopio. 

 Microorganismos e biomoléculas Análise de chans e 

petrográficos 

CIENCIA NA túa VIDA: Calor sen lume e frío sen xeo ¡e ao 

instante! 

PERFIL PROFESIONAL: Técnico en dietética e 

nutrición 

 
5.- A CIENCIA NA ACTIVIDADE 

PROFESIONAL 

 Aplicacións da ciencia na vida cotiá. 

 A hixiene nas actividades laborais. 

 Hábitos de hixiene e desinfección no fogar. 

 A hixiene en actividades relacionadas coa imaxe 

persoal. 

 Hixiene, desinfección e esterilización no laboratorio. 

 Ciencia e tecnoloxía na industria agroalimentaria 

Ciencia e tecnoloxía nas actividades sanitarias. 

CIENCIA NA túa VIDA: Gastronomía molecular. 

PERFIL PROFESIONAL: Técnico en elaboración de 

produtos alimenticios. 

 

6.- A CONTAMINACIÓN E O MEDIO AMBIENTE 

 

 A presión humana e a contaminación ambiental. 

 A degradación do chan. 

 A contaminación do auga. 

 A contaminación atmosférica. 

 O cambio climático 

CIENCIA NA túa VIDA: Mareas negras PERFIL 

PROFESIONAL: Técnico no medio ambiente 

 Medición damasa e o volume. 

 Medición da temperatura. 

 Sustancias puras e mesturas. 

 Separación de mesturas heteroxéneas. 

 Separación de mesturas homoxéneas. 

 As disolucións e asúa concentración. 

 O microscopio, microrganismos e biomoléculas. 

 Ácidos e bases, medidado pH. 

 Cálculo de masas volúmenes e temperaturas. 

 Técnicas de identificación de biomoléculas en 

alimentos. 

 Aplicacións daciencianavida cotiá. 

 A limpezanas actividades laborais. 

 Hábitos de hixiene e desinfección no fogar. 

 A hixieneen actividades relacionadas coaimaxe 
 

personal. 

 Hixiene, desinfección e esterilización no laboratorio. 

 Perfil profesional do técnico en elaboración de 

productos alimenticios. 

 Ciencia e tecnoloxíanaindustria agroalimentaria. 

 Ciencia e tecnoloxíanas actividades sanitarias. 

 Estudio dos efectos dacontaminación cun modelo. 

 Perfil profesional: técnico en medio ambiente. 

 A presión humanae a contaminación ambiental. 

 A contaminación daauga. As mareas negras. 

 A contaminación atmosférica. 

 A choivaácida. 

 O cambio climático. 

 O efecto invernadoiro. 



 
 
 

AVALIACIÓN  

 
INSTRUMENTOS: 

 
DE CONTROL DE TRABALLO DIARIO Terase en conta o traballo diario, as saídas ao encerado, a 
participación e clase, acolaboración cos compañeiros e aboa actitude, tanto no aulacomo no 
laboratorio. 

 
EXAMES 
EXAME 1. Data aproximada: 6-13 de febreiro. 
EXAME 2. Data aproximada. 13-22 de marzo. 
 

Os exames constarán de cuestións de razoamento e problemas de cálculo numérico onde se poidan 
valorartodos os estándares de aprendizaxe. Cada preguntateráunhapuntuación e poden estar 
presentes varios estándares. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO. Terase en conta a partir dunhanota de 4,25, de tal xeito que isto 
poidasupoñero aprobado na avaliación ou non. 
 
EXAMES. Farase unhamediados dous exames sempre que anotadun deles sexasuperiorao 2, en caso 
dunhanota inferiornon compensaparapoderaprobara avaliación. 
 

AVALIACIÓN. Seráa dos exames, naporcentaxe indicadae avaloración do traballo diario poder 
aprobar ou non cando esanota chegue ao 4,25 . 
 
RECUPERACIÓN. Mediante exame. Entrará toda a materia da avaliación e non servirá para subir 
nota, só para aprobar a avaliación. Realizaraseunhavez pasadaa avaliación, de acordo coas datas 
en que o alumnado teñamaiordispoñibilidade. 

 
NOTA FINAL. A notafinal seráa mediadas tres avaliacións si están as tres aprobadas (ou as 
correspondentes recuperacións). Tamén se farámediasi dúas avaliacións están aprobadas e a notada 
outra superao 3. Como notada 3ª avaliación no boletín poñerase xaamedia das tres, coincidindo a 
nota da 3ª coa final. 


