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MATERIA : BIOLOXIA-XEOLOXIA 

CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

 

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 

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 

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, 

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. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    20 %      

  Exames…….: 80 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

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

dependendo da boa ou mala actitude 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: As semanas seguintes á entrega de notas. 

  Sen exame  

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

suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. No caso de non ter 

realizada a recuperación, a nota final será suspenso. Aplicarase a norma xeral de 

redondeo para a elaboración da nota final nos casos nos que sexa necesario.  Aproban 

os alumnos con media de 5. Para axustarse a normativa legal, nos boletis aparecerá 

como nota da terceira avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 

   

 

 

  



    

 

 

 
ASIGNATURA: CULTURA CIENTÍFICA 

CURSO: 4º ES0          AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

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

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesions 

 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 

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 sesions 

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 

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:         

   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. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    20 %      

  Exames…….: 80 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

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

dependendo da boa ou mala actitude 

  

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: 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 boletis aparecerá como nota da terceira 

avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 

   

 

        

    

   

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA : ECONOMÍA 

 
CURSO: 4º ESO                                  AVALIACIÓN: 2ª                      
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 3: A PRODUCIÓN E O CRECEMENTO ECONÓMICO 
 DURACIÓN APROXIMADA: 8 
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3. CB2.2. Analizar as características principais 

do proceso produtivo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2 ECB2.2.1. Analiza os tipos de 

factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. ECB2.2.2. 

Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. 

 
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 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. 
 

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.      

 

 

 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.    

 

 

  

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 4º ESO              AVALIACIÓN 2ª               2017-18 
  

A. – Programa 

Tema 6: 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. 

Tema 7: actividade física e saúde. 
Duración aproximada: 5 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: xogos tradicionais galegos. 
Duración aproximada: 4 sesións. 

Contidos científicos: Xogos tradicionais galegos e o seu valor cultural. A billarda e outros xogos 
tradicionais. Habilidades coordinativas a través dos xogos tradicionais. O xogo popular como 
medio de transmisión cultural e relación interxeracional. Respecto ás posibilidades de execución 
propias e alleas. O medio natural como medio para desenvolver deportes tradicionais galegos. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer diferentes xogos 
tradicionais galegos. Practicar xogos tradicionais galegos con éxito. Desenvolver habilidades 
coordinativas a través dos xogos tradicionais. Valorar o xogo como medio de transmisión cultural 
e de relación interxeracional. Respectar as posibilidades de rendemento propias e alleas. 

Tema 9: Orientación. 
Duración aproximada: 4 sesións. 
Contidos científicos: Tipos e diferencias entre as actividades no medio natural. Preservación do 
medio ambiente. Orientación: tipos naturais e artificiais. Carreiras de orientación. Saída ó medio 
natural próximo ó centro.    

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

 B.- Obxectivos actitudinais. 
B1) De carácter xeral: 1. Ser puntuais. 2. Traer o material axeitado á materia e coidar o propio do 
centro. 3. Esforzarse e automellorar nas clases. 4. Colaborar co profesor e co resto dos 
compañeiros o máximo posible. 5. Respectar sempre as posibilidades de rendemento alleas e 



propias, así como as opinións dos compañeiros. 6. Xogar con competitividade e limpeza. 7. 
Implicarse na materia. 8. Amosar interese polos contidos da materia. 9. Levar unha hixiene 
óptima no centro. 10. Ser capaz de traballar en equipo. 
B2) Específicos para o trimestre: 1. Entender a importancia da alimentación correcta e a 
influencia do exercicio físico no correcto desenvolvemento do individuo. 2. Respectar as 
posibilidades de rendemento tanto óptimas como alleas. 3. Colaborar, participar e esforzarse en 
mellorar na práctica das sesións físicas e deportivas. 4. Respectar as normas de xogo do 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. 
C1) Instrumentos de cualificación: 
Contidos conceptuais (saber): 
 Traballo individual ou por parellas en relación aos contidos sobre alimentación e actividade 
física e saudable (100%). 
Contidos procedimentais (saber facer): 
 Avaliación continua e final mediante rúbricas de observación de entre 5 e 10 elementos 
(90%). 
 Rexistro anecdótico (10%). 
Contidos actitudinais (saber estar e querer estar): 
 Lista de control cos 10 elementos das actitudes (80%). 
 Rexistro anecdótico (20%). 
Os alumnos exentos da parte práctica da materia terán que realizar: a) Unha memoria escrita de 
todas a s sesión impartidas na avaliación 2) Presentarán un traballo monográfico sobre un tema 
proposto polo departamento. Asistirán de forma regular as clases teóricas e práctica e 
colaborarán co profesor en acción de axuda técnica, sendo valorados estes conceptos cun 
máximo de 1 punto. A cualificación final será de APTA ou NON APTA. En casos excepcionais 
para non perxudicar o expediente académico dun alumno brillante, a puntuación poderse subir 
ata un 8. 
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: 
Non hai recuperación trimestral. De ter suspenso o trimestre, o alumno terá unha oportunidade de 
aprobalo no mes de xullo. 
C4) Plan lector: non ten incidencia nas notas de avaliación. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA : EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 
 
CURSO: 4º ESO                                    AVALIACIÓN:2ª                     ANO ACADÉMICO:17-18 
 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS:   1.- Tanxencias e enlaces. Aplicación dos procedementos de trazado de tanxencias 

e enlaces. 2.- Trazado, medidas e posición correctas das vistas diédricas de pezas sinxelas. Liñas 
vistas e ocultas. 3.- Deseño de composicións modulares utilizando trazados xeométricos. 4.- 
Compoñentes da imaxe corporativa: nome, cor, tipografía, logotipo, deseño. 5.- Análise das 
linguaxes visuais cotiás (artes, deseño, publicidade).  
 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1..- Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces. 

2..- Debuxa as vistas de figuras tridimensionais sinxelas. 3.- Realiza distintos tipos de deseño de 
composicións modulares utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a organización do 
plano e do espazo. 4.- Coñece e planifica as fases de realización da imaxe corporativa dunha 
empresa. 5..- Analiza e le imaxes de obras de arte e sítuaas no periodo ao que pertencen. 

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 febreiro 
    
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%) 

Estándares de aprendizaxe de tipo actitudinal, relacionados coa actitude do alumno hacia a 

materia, a constancia e esforzo no traballo en clase e a achega do material 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 poder obter unha cualificación positiva é  obrigatorio ter entregados todos os 

traballos feitos durante o trimestre. 

 
  

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

 



 

FILOSOFÍA  

 

AVALIACIÓN: 2º                         
 

A.-PROGRAMA 

TEMA 4 BUSCANDO A VERDADE 
 

 DURACIÓN APROXIMADA:10 días 
 

CONTIDOS: 
 

1.- A teoría do coñecemento. 
2.- A s fontes do coñecemento:sentidos e razón. 
3.- Tipos de coñecemento. 
4.- Límites da razón. 
5.-Teorías acerca da verdade. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 Coñecer que é unha teoría gnoseolóxica. 

 Formular preguntas sobre o proceso de coñecer 

 Elaborar disertacios e comentar textos filosóficos. 

 Reflexionar sobre o valor e a seguridade do conocer 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

 Definir e entender o que é a gnoseoloxía. 

 Conocer diversas teorías . 

 Elaborar preguntas sobre o problema do coñecemento. 

 Distinguir grados de coñocemento. 

 Analizar a gnoseoloxía cronolóxicamente. 
 

 

TEMA 5 A METAFISICA 
 

 DURACIÓN APROXIMADA:10 días 
 

CONTIDOS: 
 

1.- Qué é a metafísica. 
2.- A pregunta polo universo. 
3.- O lugar do ser humano no cosmos. 
4.- Sentido da vida e da morte. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 



 Ser quen de formular preguntas de índole metafísica 

 Coñecer as principais temas da metafíca. 

 Distinguir a metafísica doutros saberes. 

 Reflexionar sobre a necesidade da metafísica. 

 Coñecer ideas básicas de grandes autores sobre o tema. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

 Definir e entender qué é a metafísica 

 Clasificar as principais teorías. 

 Elaborar unha disertación sobre as preguntas metafísicas clasicas. 

 Identificar preguntas sobre o cosmos dende a antiguidade. 

 Analizar o esforzo por entender o mundo 
 

 

TEMA 6 INDIVIDUO E CULTURA 
 

 DURACIÓN APROXIMADA:10 días 
 

CONTIDOS: 
 

1.-. O ser humano como animal cultural. 
2.- Teorías sobre a socialización. 
3.- O significado de individuo. 
4.- Tipos de sociedade. 
5.- Cultura e civilización. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
. 

 Describir a relación individuo-sociedade. 

 Elaborar disertacios e comentar textos filosóficos. 

 Relacionar naturaleza e cultura. 

 Reflexionar sobre propuestas de socialización. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

 Definir e entender o que é o ser humano. 

 Conocer a relación individuo-sociedade 

 Elaborar unha disertación sobre a sociedade actual. 

 Distinguir naturaleza versus cultura. 

 Coñecer as preguntas fundamentais que se plantexou o ser 
humano o longo dos séculos sobre o tema. 

 Analizar o sentido, o papel e o futuro da civilización  hoxe.  
 

 

 
 
 
 
 
 



 
B.- AVALIACIÓN 
  

  
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Deberes de clase, traballo na aula, participación, comentarios de texto, disertacios, 

inquietude filosófica...etc 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Última semana de febreiro. 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Especificar a materia que entra e o tipo  de exame 
     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      

  Valorarase o traballo feito na casa (deberes) e tamén a participación activa na clase. 
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo 
diario:    

20 %      

  Exames ou 
traballos……
.: 80% 

       

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Será a suma 
da nota do 
exame 
(mínimo un 
4) máis o 
traballo 
diario 

 

RECUPERACIÓN:  
En cada trimestre farase un examen de recuperación da materia vista na clase. Tera a mesma 
estructura que o exame de avaliación. 
  :   

    
   

NOTA FINAL: Será a media das tres 
avaliacións.Non se fará media se algunha das 
avaliacións consta un non presentado ou unha 
inferior a tres. 
Terase en conta o traballo do alumnado na clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA : FÍSICA E QUÍMICA 
 

CURSO: 4º ESO                         AVALIACIÓN: 2ª                           ANO ACADÉMICO:17-18 
 

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 vectoria is 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 virtua is interactivas e relacionar os resultados 
obtidos coas ecuacións matemáticas que vinculan estas variables 

 

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 linea is 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 en estrada. 

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 e mpregando 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 o movemento. 
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 circular uniforme. 
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 . 

 
 
 

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 di stintas 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 seus movementos. 

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: 

 
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 atracción gravitatoria. 

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

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: 5-9 de FEBREIRO 

CONTIDO. Temas dados ata ese momento 

 
EXAME 2. Data aproximada. 12-16 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. 

 
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 

 

 

MATERIA : FRANCÉS 
 
CURSO: 4.º ESO                                    AVALIACIÓN:2ª                    ANO ACADÉMICO:17-18 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1:  
 DURACIÓN APROXIMADA: 16 clases 

 
CONTIDOS 
 

 

UNITE «3-1. UN APRES-MIDI AU CINEMA 

DURACIÓN APROXIMADA: 12 

 

• Exprimer la volonté. 

• Exprimer un désir. 

• Offrir une alternative. 

• Exprimer une condition, une hypothèse. 

 

Lexique/Phonétique 

• Le français familier. 

• La pronontiation des nombres. 

 

Grammaire 

• La grammaire du français parlé. 

• Expression de temps (1). 

• L’heure. 

• Le prix. 

• Les opérations mathématiques. 

• Les pronoms en et y. 

• Le conditionnel présent. 



• Faire une hypothèse à l’imparfait. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

• Exprimer la volonté. 

• Exprimer un désir. 

• Offrir une alternative. 

• Exprimer une condition, une hypothèse. 

 

Lexique/Phonétique 

• Le français familier. 

• La pronontiation des nombres. 

 

Grammaire 

• La grammaire du français parlé. 

• Expression de temps (1). 

• L’heure. 

• Le prix. 

• Les opérations mathématiques. 

• Les pronoms en et y. 

• Le conditionnel présent. 

• Faire une hypothèse à l’imparfait. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Identificara información esencial en textos orales que versen sobre situación habituais 

-Mostrar o control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas comunmente usado.Coñecer e 

utilizar un repertorio léxico oral, suficiente para comunicarse.  

-Falar e entonar de xeito claro e comprensible. Interactuar facilmente en intercambios ben estruturados 

usando fórmulas simples.  

-Na producción escrita amosar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso 

frecuente 

. 
  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 



 

 

 
-Capta os puntos principais e detalles relevantes de mensaxes breves.  

- Entende información relevante do que se di en xestións cotiás e estructuradas. 

-Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, preguntas sobre cuestións persoais 

ou educativas, así como comentarios simples e previsibles relacionados co mesmo 

-Utiliza na producción escrita estruturas sintácticas de uso frecuente. 

_Escribe textos breves y sencillos sobre temas o situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

 Elabora textos de diversa índole relacionados con la actividad académica. C. Soc. y Cívic. 
  

 
TEMA 2:  
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 clases 
 

CONTIDOS  

UNITE 4. À L’AÉROPORT 

 

 S’informer sur un voyage et répondre. 

• Demander à quelqu’un s’il est au courant de quelque chose et répondre. 

• Faire une promesse. 

• Conseiller quelque chose à quelqu’un. 

 

Lexique/Phonétique 

• Le collège. 

• Les sons [aj], [œj], [ɛj], [uj]. 

• L’intonation. 

 

Grammaire 

• Les pronoms démonstratifs.  

• Les adverbes de temps. 

• Expressions de temps (2). 

• Le conditionnel des verbes irréguliers. 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR A MATERIA 

 S’informer sur un voyage et répondre. 

• Demander à quelqu’un s’il est au courant de quelque chose et répondre. 

• Faire une promesse. 

• Conseiller quelque chose à quelqu’un. 



 

Lexique/Phonétique 

• Le collège. 

• Les sons [aj], [œj], [ɛj], [uj]. 

• L’intonation. 

 

Grammaire 

• Les pronoms démonstratifs.  

• Les adverbes de temps. 

• Expressions de temps (2). 

• Le conditionnel des verbes irréguliers. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 

-Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto. y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a Discriminar 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos 
 
-Producir textos tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos en los que 
se da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal., educativo u ocupacional 
 
-Mostrar control sobre un repertorio de estructuras sintácticas de uso habitual, y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas 
 
-Escribir textos sobre temas cotidianos o del propio interés, utilizando las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

- Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

-Entiende textos escritos en los que se le informa sobre asuntos cotidianos, de su interés en el contexto 

personal o educativo. 

-Interviene en conversaciones que versan sobre asuntos de la vida cotidiana. 

- Produce textos escritos en los se intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos 

y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

. 

 
 

 



B.-AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS: 
 

- Control do traballo diario: realización de deberes, exercicios de clase e a súa corrección; participación nas 
actividades da clase ; actitude de colaboración cos compañeiros. 

- Controis que o profesor estime necesarios seguindo a forma practicada na clase. 

 

 EXAMES: 1 exame ó final do trimestre 
  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: final do trimestre 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA:Según o traballado na clase con exercicios do mesmo tipo. 
 
 
  
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 
 

controis ó longo do trimestre :20% da nota de avaliación; control oral ó final do trimestre 30% 

             NOTA DE AVALIACIÓN: 

40% exame 

 50% notas de avaliación parcial (20% controis, 30% control oral) 

 10% actitudes (traballo, comportamento, participación) 

Para superar a avaliación será necesario obter un 5 sobre 10 no conxuno destas probas. 

  
RECUPERACIÓN:  Non hai recuperación. A avaliación é continua 

 
AVALIACIÓN FINAL: 

Farase a media das tres avalaacións. A terceira avaliación deberá estar aprobada para poder facer a 
media das tres avaliacións. 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDENTE 
Farase mediante a realización dun traballo que o alumno deberá realizar o longo de cada unha das 
avaliacións. Si esa realización non é superada poderá presentarse a proba extraordinaria de 
asignaturas pendentes de final de curso. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA INGLÉS                                    2ª AVALIACIÓN                 2017-2018 
CURSO: 4ºESO 
Texto: NEW ACTION 4 
A.PROGRAMA 
  
TEMA 4 .   Keeping it green 
DURACIÓN APROXIMADA: 15 dias 
CONTIDOS: O medio ambiente materiais e contenedores Vocabulario relacionado co tema Reading Folleto informativo 
dun museo e un artigo promocional, Cambiando o noso medioambiente Grammar A voz pasiva preguntas e respostas, 
Listening Cuestionario sobre bos e malos habitos visita a unha planta de reciclaxe Speaking Dar opinion e descripcion dun 
proceso de reciclaxe ou relacionado co medio ambiente Writing Escribir un informe sobre un problema medioambiental 
Uso de conectores de causa e efecto. Videos 
TEMA 5 : FAMILY AND FRIENDS 
DURACIÓN APROXIMADA: 15 dias 
CONTIDOS: Relacions interpersonais  Actividades cotias verbos necesarios. Reading Resumo dun libro Articulo 
periodistico sobre datos cientificos. 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. Videos 
 
TEMA 6 : WHAT A CRIME! 
DURACIÓN APROXIMADA: 15 dias 
CONTIDOS: Crimen Verbos e sustantivos relacionados Reading Distintos textos relacionados con crimenes e castigos o 
carcere. Grammar O estilo indirecto. Listening  Falando dun crimen e as noticias.Speaking Entrevista e dar as noticias. 
Writing Un articulo sobre unha noticia reciente. Videos 
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 correcion as estructuras gramaticais estudiadas 
C.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS:DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
 Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis, exposicions orais, mostrar interes e participar nas actividades 
propostas tanto individuais como de grupo. A inclusion dun libro de lectura e opcional según o criterio de cada profesor. 
EXAMES      Maximo dous por avaliacion mais  os controis  e probas que o profesor crea necesarias. 
EXAME 1º :  

DATA APROXIMADA:    Finais de xaneiro ou primeira semán de febreiro. 
CONTIDOS  E ESTRUCTURA: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 semán e a 2ª semán de marzo aprox. 
CONTIDOS  E ESTRUCTURA: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 avaliacion implica a recuperacion da anterior avaliacion suspensa 
 
 



 

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   

 
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 22 e 31 de Xaneiro, 2017. 
 

 EXAME 2: 
DATA APROXIMADA: 2ª Proba: entre o 15 e 23 de Febreiro 2017. 
 
EXAME 3: 
DATA APROXIMADA: 3ª Proba (“Exame Final de Avaliación”): entre o 5 e 

15 de Marzo, 2017. 
 
 



  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. 
 

 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-2018 

 

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 

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- 

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 12 y el 16 de marzo de 2018 



   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 
restará hasta 0’20 puntos pudiendo descontar un máximo de 1,6 puntos. 
Para que la evaluación sea positiva, es preciso obtener, al menos, el 50 % 
de la calificación en cada uno de los apartados de que consta la nota: 
Lengua y Literatura. 

RECUPERACIÓN: 

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

  Sen exame  Mediante un examen y la valoración del trabajo diario 

   

NOTA FINAL: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones trimestrales, 
siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del 
alumnado. Para aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación 
habrá un examen final en el que se incluirá la recuperación de la tercera evaluación. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO 

 CURSO: 4 º ESO                                  AVALIACIÓN: 2ª                    ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 

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

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. 

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). 

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. 

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. 

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 Características dos textos científicos.O 
léxico dos textos científicos  

Os neoloxismos.Os dous puntos (:). As comiñas («»). 

O contexto histórico da lingua galega (1936-1976.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 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES 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 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. 

B4.3.1 Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia dentro 

das linguas do mundo no século XXI. 

B4.6.1 Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos 

expositivos sobre as diferentes etapas. 

B4.6.2 Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 

B4.6.3 Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 

 



TEMA 6: 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
CONTIDOS  : Comunicación administrativa.  

Procedementos de formación de palabras. Os parénteses (()). A raia (--). O guión (-). 

As linguas peninsulares e do Estado español. O status legal do galego. A  situación legal do galego 
no ensino. 

A poesía de 1936 a 1976 (I)  

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. 

 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. 

 B4.4.1 Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística. 

 B4.4.2 Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. 

 

TEMA 7: 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
CONTIDOS  : Comunicación laboral (I): o currículo. 

Procedementos de formación de palabras: a composición e a parasíntese.Os puntos suspensivos 
(…). 
A variación lingüística. A variedade estándar da lingua galega. 

 A poesía de 1936 a 1976 (II) A poesía do período 1936-1976. 
 
 
 
 
 
 
 



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

B4.9.1 Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega. 

B4.9.5 Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación 

sociolingüística nelas. 

 

TEMA 8: 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 
CONTIDOS:Comunicación laboral (II). A comunicación laboral: a carta de presentación. 

O significado das palabras: denotación e connotación. 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.4.5.4 Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. 

 B4.9.5 Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación 

sociolingüística nelas. 

 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

  

  
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. 

 
 . 

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Mediados de Febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

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

avaliado e a súa cualificación.A nota do exame resultaría da media dos 

estándares que conformen o exame. 

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: Segunda quincena de marzo 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 3 e 4, ( vid o sinalado para os temas 1 e 2).   

  EXAME 3: LIBRO DE LECTURA  

Os biosbardos de E. Blanco Amor 

      

   DATA APROXIMADA:  Mediados de Febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

  

 

 

 

 

 

  
Control de lectura e preguntas sobre os elementos que interveñen no texto 
narrativo de creación literaria ( tempo, personaxes, punto de vista , espazo, 
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.    

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA : MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
CURSO: 4º ESO                              AVALIACIÓN:2                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

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: 13 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      

TEMA 4: Ecuacións e inecuacións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS :   

R Ecuacións sinxelas de grao superior 
F Resolución de problemas mediante ecuacións 
F Outros tipos de ecuacións : racionais , irracionais, exponenciais, logarítmicas 
F Inecuacións 
F Ecuacións sinxelas de grao superior 

 

 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 ecuacións bicuadradas, racionais, irracionais, exponenciais e logarítmicas. Resolver 
inecuacións de primeiro e segundo grao.Resolver problemas mediante ecuacións e 
unecuacións 



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 
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: 15sesións 
 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   
Datas:  Exame 1: na semana 1-9 Febreiro  
     Exame 2: na semana 9-16 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 2ª  avaliación  
Datas:  do 19 ó 23 de Marzo  
Materia: Os mínimos esixibles dos temas impartidos na 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 
 En cada momento do proceso (avaliacións parciais ) a nota será a media ponderada das notas dos 
estándares avaliados ata ese momento calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.8*X+ 0.2*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos ata o momento 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas ata o 
momento 
Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó criterio “ 
Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , ó interese e ó 
esforzo amosado polo alumno 

  
RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 
 
AVALIACIÓN FINAL: 
Igual que para as parciais , é decir, 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 
Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó criterio “ 
Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , ó interese e ó 
esforzo amosado polo alumno 
 
 
 



 

  
MATERIA :MÚSICA  

CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

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: ¿qué 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 séptima. Compás. Líña 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 séptima, compás, líña 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. 

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 séptima, compás, líña 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 funcion da música como elemento 

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

cándo 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 

embientador 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 componentes 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: ¿qué 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 espacios para a ópera. 14.-A búsqueda de vídeos na red. 15.-

Glosario de vocabulario de repaso sobre términos, 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 

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 términos, 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 términos, 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: ¿qué vas a escoitar?. Estructura da zarzuela. E audicións. 9.-Linguaxe musical: 

Intervalos. Enarmonía. 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 términos, nomes, cronoloxía, etc de diferentes períodos da 

historia da música, estilos e culturas musicais. 14.-Unha tabla 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 desenrrolar a súa 

sensibilidade artística en relación á zarzuela. 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 intervalos, a enarmonía, 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 qué consiste a opereta, a súa orixe 

e evolución. 12.Definir e describir cada un dos términos, 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 desenrrolo 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 enarmonía, 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 qué consiste a opereta, a súa 

orixe e evolución. 12.Define e describe cada un dos términos, 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. 

TEMA 4: UNIDADE  

 DURACIÓN APROXIMADA:  

 CONTIDOS: 1.-  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE.. 

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 25 de enero ó 7 de Febreiro do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen 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 2 do Marzo ó 15 de Marzo do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen 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 estructura 

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

determina facer un só examen escrito, éste sería entre o 2 do Marzo ó 15 de Marzo do 

2018 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 2 do Marzo ó 15 de Marzo do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

 

 

 

 

   Examen 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 evalúa cun examen 

entre o 2 do Marzo ó 15 de Marzo do 2018 tal como se acaba de relatar ou durante o 

trimestre a través de controis dos que o profesor informa de cando se fan e a qué 

alumnos lles toca. En calquera caso a súa valoración é dun 20% na nota de avaliación, 

tal como se reflexa abaixo.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario valórase cun 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 examen oral. 

Nota da 2ª avaliación= exame ou exames escritos: 65% (6’5 ptos) + examen 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 exámenes 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 examen ou exames escritos, 1 punto do 
examen práctico oral, e 0’75 ptos do traballo diario. 

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

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

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

 Grao mínimo: a metade da puntuación da pregunta. A resposta é correcta, con 
coherencia e claridade, cunha terminoloxía adecuada e cun contido suficiente. 

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



 A gradación comprendida entre cero e a metade da puntuación da pregunta corresponde 
a unha resposta cun contido menor que o suficiente, e que é correcta, ten coherencia e 
claridade e usa unha terminoloxía adecuada. 

 A gradación comprendida entre a metade da puntuación da pregunta e a puntuación 
total da pregunta corresponde a unha resposta cun contido maior que o suficiente pero 
que non chega a ser total, e que é correcta, ten coherencia e claridade e usa unha 
terminoloxía adecuada. 

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

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

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

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

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

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

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

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

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

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

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

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

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

 No caso de que calquera estándar de aprendizaxe sexa obxecto de valoración no traballo 
diario con calquera dos seus instrumentos de control, e tendo en conta a puntuación que se 
dea a ese estándar de aprendizaxe en cuestión no traballo diario o grao total terá o total desa 
puntuación que corresponda a este estándar de aprendizaxe en cuestión; o grao mínimo terá a 
metade da puntuación que corresponda a ese estándar de aprendizaxe en cuestión; e o grao 
nulo será se non sabe ese estándar de aprendizaxe en cuestión. A gradación comprendida 
entre o grao nulo e o grao mínimo corresponde a un contido menor que o suficiente, e que é 
correcto, ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía adecuada. A gradación 



comprendida entre o grao mínimo e o grao total corresponde a un contido maior que o 
suficiente pero que non chega a ser total, e que é correcto, ten coherencia e claridade e usa 
unha terminoloxía adecuada. No caso dunha proba curta que non sexa de tipo test a valoración 
dos estándares de aprendizaxe é como na de calquera dos instrumentos de control do traballo 
diario que se acaba de relatar. No caso dunha proba curta de tipo test: dun mesmo estándar de 
aprendizaxe será necesario un número par de preguntas tipo test coa mesma puntuación cada 
unha, e como a pregunta tipo test se sabe ou non se sabe, teremos as seguintes gradacións: 

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

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

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

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

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

 
RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un examen de recuperación escrito, 
entre o 3 de abril e o 12 de Abril do 2018. 
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que aprobar a parte práctica-oral da seguinte 
avaliación a través do examen práctico-oral a finais do 3º trimestre ou durante o 3º trimestre a 
través dos controis tal como se explica anteriormente. 
 
Nota final = nota da 1ª avaliación: 33'3% (3'33 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 pto) = 100% = 10 ptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA:RELIXIÓN 
CURSO:                                      AVALIACIÓN:                          ANO ACADÉMICO:2008-09 
 
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: A igrexa, ¿pobre e cos pobres? 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- Francisco de Asís e a sua época; 2.- Distintos conflictos dentro da 

Igrexa; 3.-Carismas ó servicio dos mais pobres.  

 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.  
 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.  
 
TEMA 4: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 
TEMA 5: Nome do tema 
 DURACIÓN APROXIMADA: x  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 
TEMA 6: Nome do tema 
 DURACIÓN APROXIMADA: x  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 
TEMA 7: Nome do tema 
 DURACIÓN APROXIMADA: x  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 
TEMA 8: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS :1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 
TEMA 9: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x  días 



 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 
TEMA 10: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 
TEMA 11: Nome do tema 
 DURACIÓN APROXIMADA: x  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 
TEMA 12: Nome do tema 
 DURACIÓN APROXIMADA: x  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 
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

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: O comportamento e respetar as normas básicas de convivencia que aparecen no 

reglamento do centro contarán un 30% 
 

   

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: Especificar a semana aproximada 



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

   

NOTA FINAL: Tendo en conta a valoración percentual e subindo a nota a todos aqueles que mostren interés, 

teñan os apuntes en orden e un comportamento exemplar.    

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 

   

   

 
 



 

 

 

 

TECNOLOXÍA (2ª AVALIACIÓN) 
 
 

CONTIDOS 
 

B4.1.Sistemas automáticos; compoñentes característicos de dispositivos de control. B4.2.Deseño e 

construción de robots. B4.3.Graos de liberdade. B4.4.Características técnicas. B4.5.O computador como 

elemento de programación e control.  B4.6.Linguaxes básicas de programación. B4.7.Aplicación de tarxetas 

controladoras   na   experimentación   con   prototipos   deseñados.   B1.1.Elementos   e   dispositivos   de 

comunicación con fíos e sen eles. B1.2.Tipoloxía de redes. B1.3.Publicación e intercambio de información 

en medios dixitais. B1.4.Conceptos básicos e introdución ás linguaxes  de programación.  B1.5.Uso de 

computadores e outros sistemas de intercambio de información. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

B4.1. Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes. B4.2. Montar automatismos sinxelos. 

B4.3. Desenvolver un programa para controlar un sistema automático ou un robot e o seu funcionamento de 

forma autónoma. B1.1. Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e sen 

eles.  B1.2.  Acceder  a  servizos  de  intercambio  e  publicación  de  información  dixital  con  criterios  de 

seguridade e uso responsable. B1.3. Elaborar programas informáticos sinxelos. B1.4. Utilizar equipamentos 

informáticos. 

 
 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 
 

 
 

 
 
 

Estándares 

Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo de 

logro 

 
 
Sesións 

aprox. 

CRITERIOS  PARA A 
 

CUALIFICACIÓN 

 
 
Data avaliac. 

aprox. Instrumentos de avaliación / 
 

Procedementos de avaliación 

4º-TEB4.1.1. - Describe os 

compoñentes dos sistemas 

automáticos. 

Peso: 1% 

 
Describe os 

compoñente básicos 

dun sistema 

automático. 
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PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Traballo de 

aplicación e síntese. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ó rematar 

4º-TEB4.1.2. - Analiza o 

funcionamento de 

automatismos en dispositivos 

técnicos habituais, 

diferenciando entre lazo 

aberto e pechado. 

Peso: 1% 

 

 
 
 
Analiza 

automatismos 

sinxelos de uso 

común. 

 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Traballo de 

aplicación e síntese. 



4º-TEB4.2.1. - Representa e 

monta automatismos 

sinxelos. 

Peso: 10% 

Realiza a montaxe 

de automatismos 

básicos. 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

montaxes no taller. 

 

INSTRUMENTOS: Producións 

técnicas. 

 



 

4º-TEB4.3.1. - Desenvolve un 

programa para controlar un 

sistema automático ou un 

robot que funcione de forma 

autónoma en función da 

realimentación que recibe do 

contorno. 

Peso: 10% 

 
 
 
 

 
Realiza un programa 

sinxelo para o control 

dun automatismo. 

  

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 

montaxes no taller. 

 

 
INSTRUMENTOS: Producións 

técnicas. 

 
 
 
 
 
 

 
Diaria 

4º-TEB1.3.1. - Desenvolve un 

programa informático sinxelo 

para resolver problemas, 

utilizando unha linguaxe de 

programación. 

Peso: 7% 

 

 
 
 
Realiza un programa 

sinxelo para o control 

dun automatismo. 

 

 
 
PROCEDEMENTOS: Proba 

específica 

 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva 1 

 
 
 
 

 
Finais marzo 

4º-TEB1.4.1. - Utiliza o 

computador como ferramenta 

de adquisición e 

interpretación de datos, e 

como realimentación doutros 

procesos cos datos obtidos. 

Peso: 1% 

 

 
 
 
Usa o ordenador 

como ferramenta 

técnica de análise e 

produción de datos. 

 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática 

 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase 

 

4º-TEB1.1.1 - Describe os 

elementos e os sistemas 

fundamentais que se utilizan 

na comunicación con fíos e 

sen eles. 

Peso: 1% 

 
Analizar os 

elementos e 

sistemas básicos da 

comunicación 

alámbrica e 

inalámbrica 
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PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario 
 

aberto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ó rematar 

4º-TEB1.1.2 - Describe as 

formas de conexión na 

comunicación entre 

dispositivos dixitais. 

Peso: 1% 

 
Describir de maneira 

sinxela as diferentes 

formas de conexión 

na comunicación 

entre dispositivos. 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario 

aberto. 

 

 
 
 

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 (a nova nota substituirá á anterior para a media ponderada). 
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TIC (2ª 
AVALIACIÓN) 

 
CONTIDOS 

 

TIC-B3.3-Operacións básicas en follas de cálculo. Creación de gráficos. Elaboración de informes sinxelos. TIC-
B3.4- Organización da información en bases de datos. Realización de consultas básicas e xeración de 
documentos. TIC- B3.5-Tipos de presentacións e estrutura do contido. Deseño da estrutura e de elementos 
gráficos adecuados para o público obxectivo. Importación de elementos multimedia, de imaxes e de gráficos. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

TIC-B3.1-Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a produción de documentos. 
 
 
 
 

 
 

 
Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 
Indicador mínimo de 
logro 

 

 
SESIÓNS 
APROX. 

CRITERIOS  PARA A 
CUALIFICACIÓN 

 

 
Data 

avaliac. 
aprox. 

 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación 

(%)* 

4º-TICB3.1.2 - Produce informes 
que requiren o emprego de follas 
de cálculo, que inclúan 
resultados textuais, numéricos e 
gráficos. 
 
Peso: 20% 

 
 
Utiliza as fórmulas 
básicas dunha folla 
de cálculo e crea 
gráficos simples. 
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PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Producións 
informáticas. Proba aberta. 

 

 
 
 
 
 
Metade 
marzo 

4º-TICB3.1.3 - Elabora bases de 
datos sinxelas e utiliza a súa 
funcionalidade para consultar 
datos, organizar a información e 
xerar documentos. 
 
Peso: 5% 

 

 
 
Fai consultas nunha 
base de datos 
determinada. 

 

 
 
 

5 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 
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: 10% 

 
 
 
Elabora unha 
presentación con 
texto e imaxes que 
cumpla cunha 
función indicada. 

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Arquivo 
informático. 

 
 
 
 

 
Diaria 

 
 

 

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 (a nova nota substituirá á anterior para a media ponderada). 
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VALORES ÉTICOS AVALIACIÓN 2ª 
 

A.- PROGRAMA 
 

TEMA 2:  RELACIÓNS INTERPERSONAIS E VALORES 
 

  DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 
 

  CONTIDOS: 
 

Natureza social e comunitaria do ser humano. 

Valores e virtudes das relacións interpersonais. 

O proceso de socialización. 

Habilidades sociais (I): a asertividade. 

Habilidades sociais (II) 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

Comprender que as persoas somos seres comunitarios. 

Coñecer os tipos de relacións entre persoas. 

Saber os valores morales que se desprenden das relacións personais e  das impersonais. 

Entender o proceso de socialización e ser quen de poñer en práctica as habilidades sociais 
principais. 

Consecución axeitada das competencias clave e os elementos transversais, en especial a de 
comunicación lingüística, tanto oral como escrita, pero tamén as de educación cívica, aprender a 
aprender, competencias sociais e capacidade de emprendemento.(CCL,CSC, CAA, CSIEE, CD, 
CMCCT) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

Definir xustiza, amizade, tolerancia, cooperación, fidelidade, liberdade, igualdade e 
solidariedade. (1 punto) 

Explicar a diferencia e poñer exemplos de relacións persoais, impersoais e cosificantes. (2 
puntos) 

Explicar o significado que ten a dimensión comunitaria dos seres humanos. (1 punto) 

Explicar a socialización primaria e secundaria (1 punto) 

Enumerar os axentes de socialización (1 punto) 

Prácticas de habilidades sociales (5 puntos) 
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B.- AVALIACIÓN 
  

  
INSTRUMENTOS:  

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO:  

  Deberes de clase, traballo na aula, participación  

 EXAMES:  

  EXAMEN 1:          

   DATA APROXIMADA: Mediados de marzo.  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:        

    Tema 2. Se terán en conta como mínimo 5 estandares de aprendizaxe. 
     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:       

  Valorarase o traballo feito na casa (deberes) e tamén a participación activa na clase.  

 NOTA DE COÑECEMENTOS:       

  Traballo diario:    20 %       

  Exames ou 
traballos…….: 
80% 

        

 NOTA DE AVALIACIÓN:       

  Será a suma da 
nota do exame 
(mínimo un 4) 
máis o traballo 
diario 

  

RECUPERACIÓN:  

      
  Sen exame  Avaliación contínua.  
    

NOTA FINAL: Será a nota obtida na 3ª avaliación. 
 

 AVALIACIÓN 3ª 
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MATERIA : XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
CURSO: 4….º ESO                                    AVALIACIÓN:ª2           ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
  
  
MODIFICACIÓNS:   Temos que modificar a programación en relación ó previsto. A 1º avaliación incidimos 

en cuestións metodolóxicas e de aprendizaxe e isto implicou un retraso e non cumprir 
coa materia prevista. Unha vez adquirido adecuadamente o método, durante esta 
segunda avaliación avanzaremos sen dificultade e daremos os temas que non 
incluímos na 1º avaliación. 
 
 

  
 
CONTIDOS: 
TEMA 3: 

 
A Orixe da Industrialización 
 
CONTIDOS: 
- Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos que a fan 
posible. De G.Bretaña ó resto de Europa. 
- Consecuencias da Revolución Industrial. Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e formas 
de organización). 
- Discusión en torno ás características da industrialización en España e Galicia: éxito ou 
fracaso? 
- A ciencia no século XIX. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
-- Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 
- Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 
- Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación 
coas revolucións industriais. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
-. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra 
- Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas 
súas distintas escalas temporais e xeográficas. 
-. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 
 
 
 

  
TEMA 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A España do século XIX: a construción do réxime liberal. 
 
CONTIDOS: 
-Como se implantou o liberalismo en España. 
-Guerra e revolución liberal ( 1808-1833) 
-Isabel II; construción do Estado liberal. Guerras carlistas. 
-O sexenio democrático( 1868-1874) 
-Restauración borbónica. 
-Galicia no século XIX. 
-Arte e sociedade; Goya 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
-- Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 
XIX. 
-. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en España e Galicia nos 
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TEMA 5:   

séculos XVIII e XIX. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
-Analiza o proceso de implantación do liberalismo en España. 
-Analiza seguindo os criterios metodolóxicos a obra de Goya 
-Explica a situación de Galicia na política española do século XIX. Principais persoeiros 
 
 
 
 
Industrialización e cambio social na España do século XIX 
 
 
CONTIDOS: 
-A revolución industrial en España. 
-Os cambios sociais en España. 
-Economía e sociedade de Galicia no século XIX. 
-Arte e sociedade. A Arte do século XIX en España e en Galicia. 
 
CRITERIOS DE AVALICIÓN: 
 
-Describir os feitos da revolución industrial en España e Galicia. 
-Analizar os inconvenientes o vantaxes de ser un pais que tardou en industrializarse. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
-Realiza unha liña cronolóxica do proceso industrial en España e Galicia. 
-Analiza e compara a industrialización de España e Galicia, entre elas e con outros países 
europeos. 
-Explica a situación laboral feminina e infantil en España e Galicia. 
 
 

 
 

 
TEMA 6:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Segunda Revolución Industrial. O Imperialismo 
 
CONTIDOS:  
-Explosión demográfica europea. 
-Ford e o Fordismo 
-Causas da expansión imperialista. 
-Organización e explotación das colonias. 
-Os imperios coloniais: R. Unido, Francia, USA, Xapón. 
-Consecuencias do Imperialismo. 
-Arte a comezos do século XX. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
-Describir as características da Segunda Revolución industrial. 
-Analizar as causas e consecuencias do Imperialismo. 
-Describir os imperios coloniais de R.Unido, Francia, USA, Xapón 
-Describir as características da arte a comezos do século XX 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
-Explica os cambios da segunda Rev. Industrial 
-Explica as consecuencias da 2ª Revolución industrial 
-Enumera as causas do Imperialismo 
-Identifica as potencias imperialistas 
-Describe as consecuencias do Imperialismo 
-Expón as principais características da obra Impresionista e Postimpresionista. 
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TEMA 7 
:    

 
 
 
 
1º Guerra Mundial e a Revolución Rusa 
 
CONTIDOS: 
 
-Causas da 1º Guerra Mundial 
-Etapas da 1º Guerra Mundial 
-Revolución rusa 
-Consecuencias da 1º Guerra Mundial 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
-Coñecer as causas que levaron a 1º Guerra Mundial, características e grandes 
acontecementos que ocorreron no seu desenvolvemento. 
-Esquematizar orixe, desenvolvemento e consecuencias da Revolución Rusa. 
-Expor as consecuencias que tivo a 1º Guerra Mundial. 
-Analizar e comentar obras do século XX 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
-Explica o contexto que favoreceu que tivese lugar a 1º Guerra Mundial. 
-Expón as fases e acontecementos máis significativos. 
-Expón a situación de Rusia que explica que se desencadeara a revolución. 
-Enumera as consecuencias da guerra, económicas, sociais, políticas. 
-Analiza as primeiras vangardas 
 
 
 
. 
 
 
 
 

  
 
TEMA 8:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 8: 
 

 
Período de Entreguerras 
 
CONTIDOS: 
 
-Crise de entreguerras: crise de 1929 
-Crise das democracias: fascismo en Italia, Nazismo alemán 
-Stalinismo soviético. 
-Arte de entreguerras. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
-Describir as causas e alcance da crise financieira de 1929. 
-Explica os factores que explican o ascenso dos totalitarismos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
-Describe a situación de posguerra en Europa. 
-Explica o proceso de crecemento de EUA e as causas do posterior declive. 
-Analiza o alcance da crise de 1929 e a súa vinculación co tipo de sistema económico 
capitalista. 
-Causas do auxe do fascismo e nazismo 
 
España no primeiro terzo do século XX 
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CONTIDOS: 
-Ditadura de Primo de Rivera 
-Segunda República Española. 
-A guerra civil e os bandos enfrontados 
-Galicia no primeiro terzo do século XX. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
-Explicar o declive da Restauración e a Ditadura de Primo de Rivera. 
-Expor as características da 2º República e principais reformas. 
-Describir as causas da Guerra Civil 
-Expor as características da posguerra. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
-Expón factores que levaron á crise da Restauración. 
-Describe o proceso que levou a 2 República 
-Enumera as reformas: militar, relixiosa, territorial, agraria, educativa. 
-Identifica a situación de tensión previa a Guerra Civil. 
-Principais acontecementos da Guerra Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS: 
1.- TRABALLO DIARIO: se valora fundamentalmente o traballo en clase, atención, interés, participación 
-Exercicios realizados na aula, participación oral na aula, exercicios realizados en casa .... 
-Exposición dun traballo en grupo cada trimestre 
-Revisión da libreta trimestralmente 
 
Traballo diaro supón: 20% da nota 

 

 EXAMES: 
  EXAMEN 1:temas 3,4.5. 
   DATA APROXIMADA: entre o 5-9 de febreiro 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA: valor da proba 8 puntos 
    -práctica: 3 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...1,5 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. 
 
Os exames con un enfoque claramente práctico supoñen: 80% da nota 
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EXAMES: 
  EXAMEN 2:temas:6,7,8,9 
   DATA APROXIMADA: 5-9  de marzo 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA: idem ó Exame 1 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

20% traballo  diario, participación na aula 
80% probas escritas, en función dos estandares de aprendizaxe 

  
RECUPERACIÓN: Recuperación se realiza despois da avaliación. 1 exame que segue o mesmo modelo 
que os exames anteriores. 

 
AVALIACIÓN FINAL: 
A nota da avaliación final é o resultado da media das tres avaliacións. Si a media non acada o 5 , pode 
presentarse a un exame final en xuño. 

A nota da 3º avaliación será igual ou menor que a nota final da materia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


