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                                                                  BIOLOXIA-XEOLOXIA 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A vida na Terra 

 DURACIÓN APROXIMADA:dúas semanas e media 

 CONTIDOS  : 1.-  As condicións da Terra que permiten a vida. 2.-  As características dos seres 

vivos. 3.-  Os compoñentes químicos: as biomoléculas inorgánicas e orgánicas. 4.-  As 

funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. 5.-  As células e os seus tipos. 6.-  A teoría 

celular. 7.-  As características comúns a todas as células. 8.-  A célula procariota. 9.-  A célula 

eucariota animal e a célula eucariota vexetal. 10.-  A clasificación dos seres vivos seguindo 

criterios naturais. 11.-  O concepto de taxonomía e os principais taxons. 12.-  O concepto de 

especie. 13.-  O nome vulgar e o nome científico. A nomenclatura binomial. 14.-  A 

organización dos seres vivos. 15.-  Os organismos unicelulares e pluricelulares: tecidos, 

órganos e aparatos ou sistemas. 16.-  Os niveis de organización. 17.-  Os cinco reinos. 18.-  

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

comunicación e mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 19.-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao investigar sobre os seres vivos. 20.-  Uso de estratexias para tratar a 

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

activa no propio proceso de aprendizaxe. 21.-  Iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os 

problemas e de defender opinións, e desenvolvemento de actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en grupo. 22.-  Experimentación en Bioloxía e xeoloxía: obtención e 

selección de información a partir da selección e recollida de datos dunha experimentación. 23.-  

Coñecemento e uso de materiais, técnicas e recursos expresivos 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Coñecer as condicións do planeta Terra que fan posible o 

desenvolvemento da vida. 2.- Describir as características dos seres vivos: a súa composición 

química, a súa organización celular e as funcións vitais. - Coñecer as estruturas comúns a 

todas as células e diferenciar entre a célula procariota e a eucariota; e entre a célula animal e 

a célula vexetal. - Explicar as tres funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. - 

Coñecer o sistema de clasificación dos seres vivos. - Describir os niveis de organización dos 

seres vivos e as características dos cinco reinos. - Coñecer as partes do microscopio óptico 

e utilizalo con corrección. - Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos 

sobre as características dos seres vivos. -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos 

da unidade para expresar coñecementos de forma oral e escrita sobre estes. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.-  Valora a importancia da existencia de 

temperaturas suaves e de auga líquida para a vida. 2.-  Recoñece a necesidade de O2, de CO2 

e do solo como soportes para o desenvolvemento da vida. 3.-  Recoñece que todos os seres 

vivos están formados polas mesmas substancias e por células. 4.-  Explica as tres funcións 

vitais: nutrición, relación e reprodución. Diferenza entre nutrición autótrofa e heterótrofa e entre 

reprodución sexual e asexual. 5.- Enuncia os principios da teoría celular. 6.- Cita as 

características comúns a todas as células e establece as diferenzas entre as células 

procariotas e as eucariotas. 7.- Establece as diferenzas entre a célula animal e a vexetal. 8.-  

Define taxonomía e coñece os principais taxons. 9.-  Coñece o concepto de especie e como se 

nomean as especies.  Identifica os niveis de organización dos seres vivos. 10.-  Enumera as 

características dos cinco reinos: o tipo celular, o nivel de organización e o tipo de nutrición. 11.- 

Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, adquire 
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vocabulario sobre os seres vivos, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e 

mostra interese pola lectura de textos. 12.- Obtén e organiza información, traballa co esquema 

da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade.  13.- Mostra unha 

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

recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 14.- Coñece 

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

material empregado. 15.- Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, 

argumentando o proceso experimental seguido, describindo as súas observacións e 

interpretando os seus resultados. 6.- Utiliza materiais e recursos artísticos para a participación 

no concurso de debuxo sobre as células. 

TEMA 2: Moneras, protoctistas e fungos 

DURACIÓN APROXIMADA: unha semana e media 

CONTIDOS:1.-  O reino moneras: as bacterias, funcións vitais e tipos. 2.-  As bacterias, as 

persoas e o medio: bacterias prexudiciais e beneficiosas. 3.-  O reino protoctistas: 

características e grupos que inclúe. 4.-  Os protozoos: características xerais e relación coas 

persoas e co medio. 5.-  As algas: características xerais e relación coas persoas e co medio. 

6.-  O reino dos fungos: características xerais. 7.-  Os tipos de fungos. 8.-  Os fungos, as 

persoas e o medio: beneficios e prexuízos que ocasionan os fungos.  9.-  Comprensión de 

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

mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 10.-  Coñecemento e uso responsable 

das TIC ao investigar sobre as moneras, os pro-toctistas e os fungos. 11.-  Uso de estratexias 

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

participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-  Recoñecer os seres vivos que pertencen aos reinos 

moneras, protoctistas e fungos. -  Describir as características máis importantes dos seres 

pertencentes a estes tres reinos  (moneras, protoctistas e fungos). -  Valorar a importancia 

que teñen os seres vivos destes tres reinos para o ser humano e para o medio. -  Utilizar 

diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as moneras, os protoctistas e 

os fungos. -  Adquirir vocabulario específico sobre as moneras, os protoctistas e os fungos 

para expresar coñecementos de forma oral e escrita.      6.- Iniciativa e perseveranza á hora de 

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

colaboración ao traballar en grupo.      7.-  Experimentación en Bioloxía e xeoloxía: obtención e 

selección de información a partir da selección e recollida de datos dunha experimentación.  8.- 

Coñecemento e uso de materiais técnicos e recursos expresivos. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.-  Describe as funcións vitais das bacterias.   2.-  

Identifica os diferentes tipos de bacterias.   3.-  Coñece os efectos que as bacterias teñen 

sobre outros seres.   4.-  Describe as características dos protozoos e coñece os efectos que 

teñen para as persoas.   5.-  Describe as características das algas e coñece os efectos 

beneficiosos que teñen para o ser humano. 6.-  Recoñece as semellanzas e as diferenzas 

existentes entre os protozoos e as algas. 7.- Describe as características dos fungos e identifica 

os principais grupos.  8.- Coñece os beneficios e os prexuízos que os fungos teñen para o ser 

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

unidade, adquire vocabulario sobre os seres vivos dos reinos moneras, protoctistas e fungos, 

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

textos. 10.- Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os 

recursos dixitais con interese e responsabilidade. 11.- Mostra unha actitude emprendedora, 

acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa 
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activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 12.- Coñece e respecta as normas de 

seguridade no laboratorio, respecta e coida os instrumentos e o material empregado. 
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 13.- Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas 

tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 

14.- Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, respecta e coida os 

instrumentos e o material empregado. 15.- Desenvolve con autonomía a planificación do 

traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material 

básico de laboratorio, argumentando o proceso experimental seguido, describindo as súas 

observacións e interpretando os seus resultados. 16.- Utiliza materiais e recursos artísticos 

para a participación no concurso de debuxo sobre as células. 

TEMA 3: As plantas 

         DURACIÓN APROXIMADA: dúas semanas e media 

         CONTIDOS: 1.-  O reino plantas. Características xerais. 2.-  A nutrición nas plantas. 3.-  A 

relación nas plantas. 4.-  A reprodución asexual nas plantas. 5.-  A reprodución alternante nas 

plantas sen semente. 6.-  A reprodución sexual nas plantas con sementes. 7.-  A clasificación 

das plantas. As espermatófitas. 8.-  A clasificación das plantas. As plantas sen semente. 9.-  As 

plantas, as persoas e o medio. 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 as plantas. 12.-  

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

distintos contextos, e participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 13.-  Iniciativa e 

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

actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 14.-  Experimentación en Bioloxía e 

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

experimentación. 15.-  Coñecemento e uso de materiais técnicos e recursos expresivos. 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN: -  Coñecer cales son as partes máis importantes das 

plantas. -  Describir as funcións de nutrición (explicando, de forma sinxela, como se leva a 

cabo o proceso da fotosíntese), as de relación e as de reprodución. -  Coñecer como se 

clasifican as plantas segundo posúan sementes ou non. - Valorar a importancia que teñen as 

plantas para as persoas e o medio. -  Utilizar as TIC para investigar e ampliar os 

coñecementos sobre as características das plantas, as súas funcións (especialmente a 

fotosíntese) e a súa importancia biolóxica. - Adquirir vocabulario específico sobre as partes 

das plantas e expresar os coñecementos adquiridos de forma oral e escrita. 

           ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.  Coñece as características xerais das plantas e 

describe cada unha das súas partes.   2.  Describe as funcións vitais das plantas.   3.  Coñece 

a clasificación das plantas. 4.  Describe como se produce a obtención de nutrientes.   5.  

Identifica onde e como se produce a fotosíntese.   6.  Coñece o proceso da respiración na 

planta, onde se realiza e os produtos que utiliza e produce.   7.  Esquematiza como se 

distribúen o zume bruto e o zume elaborado pola planta.  8.  Coñece cales son as substancias 

de refugallo que expulsan as plantas.   9.  Describe como reaccionan as plantas ante os 

estímulos.   10.  Distingue entre tropismos e nastias, e sabe poñer exemplos destes.   11.  

Coñece a modificación de procesos vitais das plantas como reacción a algúns estímulos.   12.  

Coñece as formas de reprodución asexual das plantas.   13.  Sabe poñer exemplos de 

reprodución asexual de plantas que se encontran no ámbito máis próximo.   14.  Identifica a 

fase sexual e a asexual da reprodución alternante.   15.  Esquematiza os pasos que se 

producen nun organismo no que ten lugar a reprodución alternante.   16.  Identifica as etapas 

das que consta a reprodución sexual.   17.  Describe as partes da flor e debúxaas.   18.  

Comprende e diferenza a polinización e os seus tipos.    
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       19.  Explica como se produce a fecundación.   20.  Coñece como se forma a semente e o froito e 

como se produce a dispersión e a xerminación das sementes.   21.Establece as diferenzas entre 

ximnospermas e anxiospermas, fixándose nalgunhas características como as follas e as flores.   22.  Sabe 

as diferenzas existentes entre os mofos e os fentos.   23.  Describe a importancia económica das plantas 

máis comúns do seu ámbito, así como a súa utilidade para o medio.   24.Comprende informacións, adquire 

vocabulario sobre as plantas, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese 

pola lectura de textos referidos a estas.   25.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da 

unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 26.  Mostra unha actitude 

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

activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 27.  Coñece e respecta as normas de seguridade 

no laboratorio, respecta e coida os instrumentos e o material empregado. 28.  Desenvolve con autonomía 

a planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 

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

observacións e interpretando os seus resultados. 29.  Utiliza materiais e recursos artísticos para a 

elaboración de esquemas sobre as plantas e as súas funcións vitais. 

 

 TEMA 4: Os animais. Características xerais 

         DURACIÓN APROXIMADA: catro semanas 

         CONTIDOS: 1.-  Que caracteriza os animais?. 2.-  A nutrición nos animais: a obtención de nutrientes. 

3.-  A nutrición nos animais: a respiración. 4.- A nutrición nos animais: a circulación e a excreción. 5.-  A 

relación nos animais: os receptores. 6.-  A relación nos animais: a coordinación. 7.-  A relación nos animais: 

os efectores. 8.-  A reprodución nos animais. 9.-  Coñecemento e uso responsable das TIC ao investigar 

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

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

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

colaboración ao traballar en grupo. 

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

Describir as funcións de nutrición, explicando a existencia ou non de aparato dixestivo e os tipos de 

aparatos dixestivos que presentan os animais; como se produce a respiración, os tipos de aparatos 

respiratorios e a circulación e excreción dos produtos de refugallo a través dos aparatos correspondentes. 

-  Describir as funcións de relación, explicando os distintos órganos sensoriais, os sistemas nervioso e 

endócrino e os órganos efectores encargados de elaborar a resposta: movementos e secreción de 

substancias. -  Describir as funcións de reprodución en animais, explicando os tipos de reprodución 

asexual e sexual, así como o proceso de desenvolvemento do cigoto, diferenciando o desenvolvemento 

embrionario do postembrionario. -  Utilizar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as 

características dos animais, as súas funcións e a súa importancia biolóxica. -  Adquirir vocabulario 

específico sobre as partes que compoñen o corpo dos distintos grupos de animais e expresar os 

coñecementos adquiridos de forma oral e escrita 

         ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.  Coñece a existencia dunha gran variedade de animais, cales 

son as súas funcións vitais e establece as diferenzas entre invertebrados e vertebrados. 2.  Define 

alimentación e dixestión. Coñece animais sen aparato dixestivo e animais con aparato dixestivo. 3.  

Describe os tipos de aparatos dixestivos dos animais en xeral.  4.  Establece as diferenzas entre os 

animais que intercambian gases a través da superficie do seu corpo e os que o fan a través de branquias 

ou pulmóns.  5.  Distingue entre un aparato circulatorio aberto e cerrado, e coñece os órganos excretores 

dos animais máis comúns.  6.  Define órganos sensoriais e diferenza fotorreceptores, mecanorreceptores e 

quimiorreceptores, e sinala algún exemplo.   7.  Establece a diferenza entre sistema nervioso e endócrino, 

e coñece a función das neuronas.  8.  Coñece o papel dos músculos na execución da resposta a 

estímulos.  9.  Coñece a diferenza entre reprodución asexual e sexual.   10.  Describe o proceso da 



 7 

fecundación e diferenza as etapas do desenvolvemento do cigoto. 11.  Obtén e organiza información, 

traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 12.  Mostra 

unha actitude emprendedora, acepta os erros ao auto-avaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e 

participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 13.  Coñece e respecta as normas de 

seguridade no laboratorio, respecta e coida os instrumentos e o material empregado. 14.  Desenvolve con 

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

recoñecemento como material básico de laboratorio, argumentando o proceso experimental seguido, 

describindo as súas observacións e interpretando os seus resultados. 15.  Utiliza materiais e recursos 

artísticos para a realización de láminas dos aparatos dixestivos, respiratorio, etc., de determinados 

animais. 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: última semana de outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 1 e 2. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 3 e 4. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 70 %      

 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 
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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 boletíns aparecerá como nota da terceira 

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

   

                                                                    EDUCACIÓN FÍSICA 

 

A) PROGRAMA 
 

TEMA1.- A SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

           Duración aproximada: 6 días 

  

 Contidos: 

 

B1.1 Fases de activaciòn e recuperaciòn,e o seu significado como hábito saudable na pràctica da actividade 

fìsica. 

B1.2 Execuciòn de xogos e exercicios apropiados para cada parte da sesiòn. 

B1.3 Atenciòn ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria. 

B1.4 Aceptaciòn do propio nivel de execuciòn e o das demais persoas, e disposiciòn positiva cara a súa 

mellora. 

 

            Criterios de avaliación: 

 

B1.1 Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da sesión de actividades física,tendo en conta 

ademais as recomendacións de aseo persoal.necesarias para esta. 

B1.2 Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de inclusión social,e a 

participaciòn doutras persoas independientemente das sùas caracteriìsticas,colaborando con elas e aceptando 

as súas achegas 

 

             Estándares de aprendizaxe básicos: 

 

EFB1.1.1 Recoñece de xeito básico a estructura dunha sesión de actividades física coa intensidade dos 

esforzos realizados. 

EFB1.1.2 Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos contidos que se vaian a 

realizar,seguindo as orientacións dadas. 

EFB1.1.3 Respecta os hábitos de aso persoal en relación á saúde e a actividade física. 

EFB1.2.1 Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo,con independencia do seu nivel de destreza. 
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TEMA 2.- CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÒN FÍSICA 

 

 Duración aproximada : Distribuidos en diferentes sesións ao longo do curso 

 

 Contidos: 

 

B1.5 Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividades físico deportivase recreativas. 

B1.6 Actividade física como elemento base dos estilos de vida. 

B1.7 Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde. 

B1.8 Prevención de riscos nas actividades deportivas. 

B1.9 Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. 

 

 

              Criterios de avaliación: 

 

B1.3 Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e 

de utilización responsable do contorno próximo. 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades fisico-deportivas 

,adoptando medidas preventivas e de seguridades no seu desenvolvemento. 

           

             Estándares de aprendizaxe básicos: 

 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu contorno próximo para a realización de 

actividades fisico-deportivas. 

EFB1.3.2. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as 

actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

EFB1.4.1 Identifica as características das actividades físico-deportivas propostas que poian supor un 

elemento de risco relevante para si mesmo/a o para as demais persoas. 

 

 

TEMA 3.- ACTIVIDADE FÍSICA E SAUDE. "RECOÑECEMOS E MELLORAMOS A NOSA 

CONDICION FÍSICA" 

 

              Duración aproximada: 12 días 

  

   Contidos: 

 

B3.1 Condición física. Recoñecemento e desenvolvemento das capacidades físicas básicas incidindo 

principalmente nas relacionadas coa saúde. 

B3.2 Identificación da frecuencia cardiaca de traballo. 

B3.3 Métodos básicos para o desnvolvemento das capacidades físicas dende un enfoque saudable. 

B3.4 Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a mellora desta. 

B3.5 Principios de ergonomia e hixiene postural e a súa aplicación na paráctica de actividades físicas e na 

voda cotiá. 

 

              Criterios de avaliación: 

 

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios da actividade física saudable, e recoñecer os mecanismos básicos de 

control da intensidade da actividad física para a mellora da súa saude. 

B3.2 Desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables dende a perspectiva da súa saude de 

acordo coas posibilidades personais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia 

no seu esforzo. 

 

              Estándares de aprendizaxe básicos: 
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EFB3.1.1 Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de 

mellora da condición física. 

EFB3.1.2 Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas para se consideradas 

saudables, e lévaas aá práctica. 

EFB3.2.1 Iniciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades físicas básicas 

dende un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desnvolvemento. 

EFB3.2.2 Acada niveis de condición física saudables acordes ao seu momenro de desenvolvemento motor e 

ás súas posibilidades. 

EFB3.2.3 Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones 

 

 

B) AVALIACIÓN 
 

B.1 INSTRUMENTOS. 

 

                       De control de traballo diario: 

 A través de escalas de observación e rexistros anecdóticos con respeto á parte actitudinal. A asistencia, 

puntualidade, vestimenta, hixiene, comportamento, motivación, correcta utilización das instalacións e 

o material, prácticas perigosas ou que poñan en risco a súa integridade ou a dos compañeiros/as, 

restarán puntuación dende 0,2 ata 1 punto dependendo da gravidade da falta de disciplina. 

 Recollida de traballos elaborados de maneira individual ou colectiva. Estes traballos relacionados cos 

contidos teóricos que se están a tratar. 

 Exames:  

  Exame 1. Aproximadamente entre a sexta e duodécima sesión, de carácter práctico. Valoración 

das capacidades físicas básicas do alumnado relacionadas coa saúde. 

  Exame 2. Aproximadamente na útima seman de Novembro ( 23 /27 ), de carácter teórico.( 

Preguntas cortas e tipo test ). 

 

B.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

 A parte práctica da asignatura terá un valor/peso dun 40% no total da nota 

 A parte teórica da asignatura terá un valor/peso dun 30% no total da nota 

 As actitudes, valores e normas terán un valor/peso dun 30% no total da nota 

 

NOTA DE AVALIACIÓN: 

 Será o resultado da combinación das cualificacións obtidas en cada un dos apartados anteriores 

e as súas porcentaxes. En todo caso deberase alcanzar un mínimo de un 30% de cualificación en cada 

un destes apartados para poder aprobar a asignatura 

B.3 RECUPERACIÓN 

 

           Mediante un exame teórico-práctico dos contidos que teña pendientes en Xuño. 

 Mediante un exame teórico-práctico de toda a materia en Setembro.  

B.4 NOTA FINAL 

 

 A nota final do curso será a media das tres avaliacións. Poderán facer unha recuperación a final de 
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curso aqueles alumnos/as que teñan unha ou dúas avaliacións suspensas. A cualificación da terceira 

avaliación terá en conta as das avaliacións anterioresde xeito que coincida coa nota final citada mais arriba. 

  
 

    

 
 
                                           EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 

 

A.-PROGRAMA 
  

 CONTIDOS  :   1.-Elementos configurativos da imaxe: punto, liña e plano. 2.- Elementos de 

expresión plástica: liña, textura e cor. 3.- Composición: elementos. O ritmo na composición.4.- 

A cor coma fenómeno físico e visual. Mestura aditiva e mestura substractiva. Círculo 

cromático; Cores complementarias; gama cálida, fría e acromática. 5.-  Texturas naturais e 

artificiais.  Capacidade expresiva das texturas. 6.- Materiais e técnicas de debuxo e pintura. 

Técnicas plásticas. 7.-Imaxe e a comunicación visual. Iconicidade, graos de iconicidade. Imaxe 

figurativa e imaxe abstracta. 8.-Comunicación visual. Símbolos e iconas. Comunicación visual: 

características e elementos que interveñen nela. Funcións das mensaxes na comunicación 

visual e audiovisual. 

   

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  Identifica os elementos configuradores da 

imaxe. Experimenta co punto, a liña e o plano, de xeito individual, traballando con eles en 

producións gráfico-plásticas propias. Identifica e aplica os conceptos de equilibrio, proporción 

e ritmo en composicións básicas. Realiza composicións con diferentes técnicas segundo as 

propostas establecidas por escrito. Realiza composicións modulares con diferentes 

procedementos gráfico-plásticos en aplicacións de deseño textil e ornamental. Coñece e 

identifica as cores primarias e secundarias, as cores complementarias e as gamas cromáticas 

cálida e fría. Comprende o concepto de textura e sabe clasificar as texturas segundo os 

criterios establecidos. Realiza composicións con texturas táctiles empregando a técnica de 

“frottage”. Utiliza os lápices de cores para facer efectos de transparencia, mesturas 

substractivas e obter escalas de valor. Diferencia imaxes figurativas  de abstractas. Receñece 

e ordea imaxes segundo o seu grao de iconicidade. Distingue símbolos de iconas. 

 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO   O traballo de aula é moi importante na materia.As láminas 

realizaranse na súa maior parte na clase, para que o profesor poida observar de xeito directo a forma 

de traballar do alumno, e detectar e correxir os posibles erros no momento no que se producen; Ou 

ben, suxerir e orientar de maneira persoalizada os traballos de carácter máis creativo.  

Posteriormente, as láminas entregaranse no prazo que o profesor dispoña, e serán devoltas ao 

alumno correxidas e cualificadas. 
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  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Última semana de novembro. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Exame tipo test sobre os contidos teóricos da materia. 

          

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Farase unha media coas notas de todas as láminas e traballos 

recollidos. Se valorará a consecución dos estándares de aprendizaxe establecidos. Será necesario haber 

entregado todos os traballos propostos para o trimestre. 

   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    70 %      

  Exames…….: 30 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

   A nota de evaluación será a suma das notas do traballo diario e a de o 

exame. 

RECUPERACIÓN: 

     

  Sen exame  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.    
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                                                            FRANCÉS (2ª LÍNGUA) 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: Unité 0 : Le français c‟est facile.(En spirale 1) 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 CONTIDOS: Esta unidade só pretende establecer o contacto coa língua e a cultura francesa. 

TEMA 2: Unité 1: Coucou! 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS  : Os interrogativos. Os pronomes persoais suxeito. A negación “ne….pas”. 

Habiter à, en, au. « C‟est+nome ». O presente dos verbos regulares do 1º grupo e do verbo 

“avoir”. Os números do 1 ao 31. Os meses. Os pasatempos. Os países e capitais da Unión 

Europea. O alfabeto. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Adquirir estratexias básicas para saudar, presentarse 

(preguntar e dicir o nome, a idade e onde se vive). Preguntar e dicir a data de aniversario. 

Aprender léxico novo. Escoitar e ler mensaxes breves de maneira comprensiva. Expresar os 

seus gustos. Contar ata 31. Saber soletrear. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: o alumno sabe presentarse. Practica as regras 

gramaticais aprendidas. Utiliza o léxico apropiado para a presentación. Sabe contar ata 31. 

Pode expresar os seus gustos. É capaz de cubrir unha ficha de inscrición. Pode identificar 

unha persoa. 

TEMA 3: Unité 2: Au collège 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS  : Os artigos definidos e indefinidos. Il y a. Du. Os nomes de países: o xénero. O 

plural dos nomes. As preposicións de lugar. As cores: o xénero. Revisión de qu’est-ce que. O 

presente de indicativo de être. O material escolar. Léxico do colexio e da clase. As materias 

escolares. Os días da semana. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Utilizar o vocabulario do colexio e da aula. Identificar obxectos. 

Describir o colexio. Situar no espazo. Falar das súas materias preferidas. Preguntar e dicir a 

data. Escoitar e ler mensaxes breves de maneira comprensiva. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: O alumno sabe situar no espazo. Pode 

describir o seu colexio. Identifica obxectos. Pode falar das súas materias preferidas. Sabe 

preguntar e dicir a data. Practica as regras gramaticais aprendidas. Utiliza o léxico apropiado. 
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B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL  DO TRABALLO DIARIO  

  Todas as actividades que se fan na clase. A realización e corrección dos deberes. Pequenos controis que 

se poidan facer , inclusive sen avisar. 

 EXAMES: 

  EXAME 1:         

   DATA APROXIMADA: Ao final da avaliación 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Todo o traballado na clase e con exercicios do mesmo tipo 

          

     

          

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

       

   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    50 %      

  Exames…….: 40 %      

  Actitude: 10 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: O 50 % do control do traballo diario vaise distribuir así: 

- Pequenos controis : 20% 

 -On fait le point: 20% 

- Realizar as tarefas e traer o  material : 10 % 
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RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame: Data aproximada:  

  X Sen exame  Dado que é avaliación continua 

   

NOTA FINAL:   A cualificación final resultará da media aritmética das cualificacións das 3 avaliacións, cunha 

ponderación do 25% para a 1ª, dun 25% para a 2ª e dun 50% para a 3ª, sempre que esta última 

sexa positiva. 

 

   

 

 
                                                                   INGLÉS 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: Social Networking 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

 CONTIDOS  :Countries and nationalities, Family,Have got, possessive adjectives, Quesions 

and answers,Exchange personal information,registering on line,use of capital letters 

TEMA 2 

 

 

 

Teens Today 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 dias 

CONTIDOS: Routines, Present simple, Genitive saxon,prepositions of time, Class survey about 

people`s routines. 

TEMA 3 All about animals 

DURACION APROXIMADA: 15 dias 

CONTIDOS: Names of animals and parts of the body, Present Simple negative and 

interrogative,lectura comprensiva de unha paxina web e unha guia televisiva,escoitar , 

describir adiviñar diferentes tipos de animais  wild , farm or pets. 

1º aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE:Coñece e usa adecuadamente o vocabulario especifico de 

cada tema, usa o tempo presente en afirmativa, negativa e interrogativa para falar e escribir 

sobre o seu dia a dia , a sua familia ,nacionalidades, mascotas etc.Comprende textos escritos 

pode responder a preguntas sobre eles , resumilos e elabora textos escritos similares. 
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B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DE AULA 

  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 adaptado e 

opcional a cada profesor 

 EXAMES:Un maximo de dous por avaliacion 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de Octubre 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

       Unidades Introduccion ,temas 1 e 2 

Listening 10% 

Reading 10% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Writing 20% 

Speaking 20% 

Classroom work 10% 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Introduccion, unidades 1, 2 e 3. Segun a mesma estructura do anterior. 

         

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:O alumno debe acadar un minimo dun 30 % en cada un dos apartados. 

En caso de non superar unha avaliacion podera recuperala superando a seguinte dado a continuidade da 

materia 

 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada:  

  Sen exame  
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                                                         LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: Palabras que narran 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- La narración: voces. Organización del relato. 2- Personajes en la narración. 

Géneros literarios. 3- Definición de palabra y morfema. Clases de palabras y morfemas. 4- 

Signos de puntuación: el punto. 5- Léxico: topónimos, sustantivos que pueden llevar el/la. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Producir textos orales adecuados a distintas situaciones. 2- 

Interpretar adecuadamente los elementos de una lectura. 3- Redacción de distintos textos. 4- 

Ampliar vocabulario. 5- Identificar clases de palabras a partir de su estructura. 6- Identificar 

tipologías textuales y su función comunicativa. 7- Leer y comprender fragmentos literarios. 8- 

Expresar la opinión personal sobre distintas lecturas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Producir textos orales con pronunciación 

clara y léxico adecuado. 2- Producir textos escritos con planificación previa. 3- Identifica 

diferentes categorías gramaticales y sus características. 4- Conocer clases de palabras. 5-

Distinguir diferentes tipologías textuales. 6- Comprender textos literarios de distinta época. 

 

TEMA 2: Héroes y heroínas 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- La narración: personajes. Lenguaje en los textos narrativos. 2- La voz en los 

personajes. Narración de un hecho real. Cambios en una narración: de una noticia a un relato. 

3- El héroe y la heroína. Protagonistas y personajes secundarios en la narración. 4- El 

sustantivo: definición. Género y número en el sustantivo. 5- Signos de puntuación: la coma. 6- 

Léxico: sustantivos que empiecen por a- / ha- tónica. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Producir textos orales adecuados a distintas situaciones. 2- 

Interpretar adecuadamente los elementos de una lectura. 3- Redacción de distintos textos. 4- 

Ampliar vocabulario. 5- Identificar clases de palabras a partir de su estructura. 6- Identificar 

tipologías textuales y su función comunicativa. 7- Leer y comprender fragmentos literarios. 8- 

Expresar la opinión personal sobre distintas lecturas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Producir textos orales con pronunciación 

clara y léxico adecuado. 2- Producir textos escritos con planificación previa. 3- Identificar 

diferentes categorías gramaticales y sus características. 4- Conocer clases de palabras. 5-

Distinguir diferentes tipologías textuales. 6- Comprender textos literarios de distinta época. 

 

TEMA 3: Otro lugar, otro tiempo 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- La narración: tiempo y espacio. Lenguaje en los textos narrativos. 2- El espacio 

y la cohesión en los relatos. Análisis de la historia. 3- Relatos míticos. Leyendas. Cuentos 
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tradicionales y literarios. 4- Los determinantes: definición. Clases. 5- Signos de puntuación: los 

dos puntos. 6- Léxico: escritura de cardinales. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Producir textos orales de distinta tipología. 2- Comprender 

las reglas de los ejercicios en grupo. 3- Redacción de textos narrativos. 4- Ampliar vocabulario. 

5- Emplear las TIC en campos diversos. 6- Adquirir mecanismos de formación de palabras. 7- 

Aplicar con corrección normas de concordancia. 8- Aplicar normas ortográficas y gramaticales 

correctas en la escritura de numerales. 9- Lectura comprensiva de cuentos y leyendas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Escuchar e interpretar adecuadamente 

textos orales breves. 2- Comprender instrucciones orales para ejercicios en grupo. 3- Lectura y 

comprensión de textos. 4- Elaborar textos narrativos propios. 5- Adquirir nuevo léxico. 6- 

Utilizar fuentes de información relacionadas con las TIC. 7- Reconocer y emplear palabras 

derivadas y sus constituyentes. 8- Conocer las normas básicas de concordancia entre 

sustantivos y artículos. 9- Diferenciar numerales ordinales y cardinales. 10- Identificar 

características básicas de textos de literatura popular. 

 

TEMA 4: Sucedió hoy 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- La noticia: características, estructura y lenguaje. 2- Planificación de la 

redacción de una noticia. 3- La novela: clases de novelas. 4- Los pronombres: definición y 

clases. 5- Signos de puntuación: el punto y coma; los puntos suspensivos. 6- Léxico: 

expresiones incorrectas. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Debatir respetando las opiniones de sus compañeros. 2- 

Analizar y autoevaluar la producción de textos orales propios y ajenos. 3- Redacción de textos 

expositivos. 4- Emplear las TIC en campos diversos. 5- Ampliar vocabulario. 6- Identificar 

diferentes categorías gramaticales destacando sus distintos rasgos. 7- Conocer y aplicar los 

procesos de composición léxica. 8- Conocer y emplear signos de puntuación con corrección. 

9- Identificar tipos de novelas a partir de lecturas personales. 10- Escribir un texto de ficción de 

forma creativa y personal. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Intervenir en debates y diálogos 

aprendiendo de los demás. 2- Expresar su opinión sobre textos orales breves con cohesión, 

claridad y adecuación expositiva. 3- Identifica textos de diversa tipología comprendiendo sus 

características. 4- Elaborar textos explicativos para transmitir conocimientos e información. 5-

Ampliar conocimientos mediante la consulta de webs. 6- Utilización del diccionario tanto físico 

como digital. 7- Aprender diferentes categorías gramaticales. 8- Comprender los procesos de 

composición léxica. 9- Emplear signos de puntuación en textos de diferente tipología. 10- 

Aprender las características de los distintos tipos de novelas y elabora un texto de ficción a 

partir de esos modelos. 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  

 

Cuadernos, guías de lecturas, actividades y ejercicios propuestos en clase. 
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 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Entre el 26 y el 29 de octubre de 2015 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 

 Corrección de textos con errores de concordancia e inadecuaciones. 

 Reconoce raíz y afijos en palabras. 

 Identifica palabras compuestas y derivadas. Siglas. 

 Establece diferencias entre textos poéticos, narrativos y teatrales. 

 Elabora un relato a partir de imágenes o de modelos previos. 

 Identifica sustantivos y los clasifica según género y número. 

 Reconoce tiempos verbales en una serie de textos. 

 Reconoce autores y obras literarias previamente seleccionados. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Entre el 7 y el 11 de diciembre de 2015 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Responde oralmente a preguntas sobre una audición. 

 Corrección de textos con errores de concordancia e inadecuaciones. 

 Redacta una noticia siguiendo pautas estudiadas. 

 Forma nuevas palabras con sufijos y prefijos. 

 Establece diferencias entre textos poéticos, narrativos y teatrales. 

 Elabora un relato a partir de imágenes o de modelos previos. 

 Identifica numerales, determinantes y pronombres y los clasifica. 

 Reconoce las características de un cuento, un mito o una leyenda. 

 Reconoce autores y obras literarias previamente seleccionados. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Cuaderno y actividades de aula: 10%; lecturas: 20%; exámenes: 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). Se penalizará cada falta 

de ortografía con un 0,1 hasta un máximo de 1,5 puntos.Actitudes: 10%.  

Que podría afectar a la calificación global. 

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 
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                                            LINGUA E LITERATURA GALEGAS 

 
 

 

TEMA 1 

 

DURACIÓN APROXIMADA:  10 días 

 

CONTIDOS 

 

1. Lectura e comentario: «O negocio da seda». 2. Lingua: LINGUA E SOCIEDADE: Un mundo de linguas. 3. 

VOCABULARIO: No teu cuarto. Os dicionarios. 4. GRAMÁTICA: As palabras. 5. ORTOGRAFÍA: Alfabeto ou 

abecedario. 6. OBRADOIRO DE ESCRITURA: Os textos segundo o seu ámbito de uso.  7. Literatura: Os 

textos literarios. Os xéneros literarios. 

. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1.1. Ler un texto literario coa entoación adecuada e facer o seu comentario. 2.1. Valorar a riqueza das 

linguas. 3.1. Ampliar o vocabulario básico relacionado co cuarto e entender a importancia de usar o 

dicionario. 4.1. Entender a estrutura da palabra e recoñecer as distintas clases. 5.1. Coñecer o alfabeto. 6.1. 

Distinguir entre textos literarios e non literarios e identificar os xéneros. 7.1. Escribir textos de carácter 

persoal. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

 

1.1.1. Le con fluidez e atención un texto narrativo e coméntao seguindo uns criterios dados. 2.1.1. Valora a 

riqueza das linguas. 3.1.1. Utiliza en diversos contextos o vocabulario básico estudado e usa o dicionario. 4.1.1. 

Entende a estrutura da palabra e forma familias léxicas. 4.2.1.  Recoñece as distintas clases de palabras. 5.1.1. 

 Coñece o alfabeto galego e identifica os dígrafos. 6.1.1. Diferencia textos literarios e textos non literarios. 6.1.2. 

Recoñece as peculiaridades dun texto literario dado e identifica o xénero ao que pertence. 7.1.1.  Escribe textos de 

carácter persoal. 
 

 

TEMA 2 

 

DURACIÓN APROXIMADA:  10 días 

 

CONTIDOS 

 

1. Lectura e comentario: «Aprendendo a vivir» 2.  LINGUA E SOCIEDADE: Europa: máis de 200 linguas. 3. 

VOCABULARIO: En familia. Campo semántico. 4. GRAMÁTICA: O substantivo (1). 5. ORTOGRAFÍA: As 

sílabas. Ditongos e hiatos. 6.  Literatura: O xénero narrativo (1) 7. OBRADOIRO DE ESCRITURA: Creación 

literaria: comezamos polo principio. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1.1. Ler un texto literario coa entoación adecuada e facer o seu comentario. 2.1. Coñecer algunhas das linguas que se 

falan en Europa. 3.1. Ampliar o vocabulario básico relacionado coa familia e clasificar palabras en campos 

semánticos. 4.1. Clasificar substantivos e aplicar as regras de formación do plural. 5.1. Clasificar palabras polo 

número de sílabas e pola posición da sílaba tónica, e diferenciar entre ditongos e hiatos. 6.1. Recoñecer e analizar os 

elementos do xénero narrativo: narrador e personaxes. 7.1.Escribir o comezo dunha narración. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

 

1.1.1. Comprende as características, a estrutura, os elementos básicos e os tipos de texto narrativo. Le con 

fluidez e atención un texto narrativo e coméntao seguindo uns criterios dados. 2.1.1.  Identifica algunhas linguas de 

Europa e a súa situación. 3.1.1. Amplía o vocabulario básico relacionado coa familia. 3.1.2. Comprende que é un 

campo semántico. 4.1.1. Identifica os substantivos comúns e propios, concretos e abstractos, individuais e colectivos. 

4.1.2. Forma o plural de substantivos dados. 5.1.1. Clasifica as palabras polo número de sílabas. 5.1.2. Distingue 

sílabas tónicas e átonas. 5.1.3. Identifica e analiza ditongos e hiatos. 6.1.1. Analiza nun texto narrativo algúns dos 

seus elementos básicos: narrador e personaxes. 7.1.1. Escribe o comezo dun texto narrativo seguindo unhas pautas 

dadas. 
 

 

 

 

TEMA 3 

 

DURACIÓN APROXIMADA:  10 días 

 

CONTIDOS:  1. Lectura e comentario: «Csurcso». 2. LINGUA E SOCIEDADE: Linguas da península Ibérica. 

A lusofonía. A lusofonía. 3. VOCABULARIO: Na aula. Os sinónimos. 4. GRAMÁTICA: O substantivo (2). 5. 

ORTOGRAFÍA: Acentuación (1). 6. Literatura: O xénero narrativo (2).7. OBRADOIRO DE ESCRITURA: 

Traballo con textos: a prensa. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1.1. Ler un texto literario coa entoación adecuada e facer o seu comentario. 2.1. Identificar as linguas da 

península Ibérica e coñecer a lusofonía. 3.1. Ampliar o vocabulario básico relacionado coa aula e lembrar os 

sinónimos. 4.1. Identificar o xénero dos substantivos e formar o feminino a partir de nomes dados. 5.1. 

Coñecer e aplicar as regras xerais de acentuación. 6.1. Recoñecer e analizar os elementos do xénero 

narrativo: espazo e tempo. 7.1. Coñecer os xornais e analizar unha noticia. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

 

1.1.1. Le con fluidez e atención un texto narrativo e coméntao seguindo uns criterios dados. 2.1.1. dentifica 

as linguas da península Ibérica e coñece a lusofonía. 3.1.1. Amplía o vocabulario básico relacionado coa 

aula.  3.1.2. Lembra e practica a relación de sinonimia.. 4.1.1.  Indica o xénero dalgúns substantivos. 4.1.2. 

Coñece as regras de formación do feminino dos substantivos. 5.1.1. Aplica correctamente na práctica as 

regras xerais de acentuación. 6.1.1. Analiza nun texto narrativo algúns dos seus elementos básicos: espazo e 

tempo. 7.1.1. dentifica as partes dun xornal e analiza unha noticia. 

 

TEMA 4 

 

DURACIÓN APROXIMADA:  10 días 

 

CONTIDOS 

1. Lectura e comentario: «As bicicletas» 2.  LINGUA E SOCIEDADE: Galego: lingua propia de Galicia. 3. 

VOCABULARIO: Na rúa. Palabras polisémicas. 4. GRAMÁTICA: O adxectivo cualificativo. 5. ORTOGRAFÍA: 

Acentuación (2). 6. Literatura: O xénero narrativo (3). 7. OBRADOIRO DE ESCRITURA: Creación literaria: 

cambiemos o conto. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1.1. Ler un texto literario coa entoación adecuada e facer o seu comentario. 2.1. Coñecer a lexislación sobre 

o galego. 3.1. Ampliar o vocabulario básico relacionado coa rúa e lembrar as palabras polisémicas.  4.1. 

Recoñecer os adxectivos cualificativos e os seus graos. 5.1. Coñecer e aplicar regras especiais de 

acentuación. 6.1. Recoñecer a estrutura dun texto narrativo. 7.1. Cambiar historias de acordo cunhas pautas 

dadas. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

 

1.1.1. Le con fluidez e atención un texto narrativo e coméntao seguindo uns criterios dados.   2.1.1. Coñece a 

lexislación sobre o galego.  3.1.1. Amplía o vocabulario básico relacionado coa rúa. 3.1.2. Analiza os 

significados de palabras polisémicas. 4.1.1. Recoñece os adxectivos cualificativos e forma o feminino e o 

plural de adxectivos dados.  4.1.2. Realiza comparacións utilizando as partículas comparativas adecuadas. 

5.1.1 Coñece e aplica correctamente regras específicas de acentuación. 6.1.1. dentifica a estrutura dun texto 

narrativo. 7.1.1. Introduce un cambio de xiro nun conto dado e cambia o final 

 

 
C.-AVALIACIÓN INSTRUMENTOS: 


Tarefas, chamadas e participación na aula, pequenas probas escritas sobre aspectos relevantes do tema (exercicios, 

ditados, resumos, esquemas) sinxelos traballos de investigación. 

 


EXAMEN 1: 

DATA APROXIMADA: Fiinais outubro. 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Temas 1 e 2 .Equilibrio teoría e práctica: cuestións correspondentes a cada un dos bloques temáticos de que consta 

cada unidade 

EXAMEN 2: 

DATA APROXIMADA: Principio de decembro. 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Temas 3 e 4 .Equilibrio teoría e práctica: cuestións correspondentes a cada un dos bloques temáticos de que consta 

cada unidade 

EXAMEN 3: (excepción á regla) 
DATA APROXIMADA: 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

O libro de lectura .Para a primeira avaliación é Chamádeme Simbad,  de Francisco Castro. 
 

 

INSTRUMENTOS 

 

 - DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

 

 Tarefas, chamadas e participación na aula... Tamén o libro de lectura:  Chamádeme Simbad,  de 

Francisco Castro. 

 

 - EXAMES 

 

 EXAME 1: 

 

 DATA APROXIMADA: Finais de outubro. 

 CONTIDOS E ESTRUTURA: Temas 1 e 2 
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EXAME 2: 

 

 DATA APROXIMADA: Principios de decembro. 

 CONTIDOS E ESTRUTURA: Temas 3 e 4 

 

 

  
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:       

 

 

 

 

O profesor levará un control das tarefas diarias do alumno, de non presentar estas ou 

presentalas cun desinterese claro, recibirá notas negativas que farán que a puntuación deste 

apartado se reduza ou mesmo desapareza. 

 

NOTA DE COÑECEMENTOS:       

 Traballo diario:    20 %       

 Exames…….: 80 %       

NOTA DE AVALIACIÓN:       

 Coñecementos: A media do exame 1 e o exame 2 será o 70% da nota. O 10% restante virá 

do exame 3. 

 

 Actitudes: Nesta materia entendemos por actitudes avaliábeis, o traballo diario. 20% 

 

 

      

RECUPERACIÓN 

 

 Mediante un exame de toda a materia da avaliación. 

 Data aproximada: a convir cos alumnos afectados. 

 

CUALIFICACIÓN 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 ou dúas avaliacións 

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

cualificación da terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso. 
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                                                          MATEMÁTICAS  
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1: Números Naturais (Repaso) 
 DURACIÓN APROXIMADA: Sobre 5 sesións 
 CONTIDOS  :  

Sistema de numeración; sistema de numeración decimal; sistema de numeración romano.  
Aproximación de números. Aproximación de números naturais; aproximación por truncamento; 
aproximación por redondeo.   Propiedades dás operacións con números naturais; propiedades 
da suma e a multiplicación; propiedades da resta e a división. Potencias de números naturais. 
Operacións con potencias. Potencias de base 10; descomposición polinómica dun número. 
Produto e cociente de potencias da mesma base; potencias de expoñente 1 e 0; potencia dunha 
potencia; potencia dun produto e dun cociente. Expresar produtos e cocientes de potencias 
como unha soa potencia. Operacións combinadas con potencias e raíces. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Aplicables a tódolos temas: 

B1.1.1. Expresa de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dous problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 

B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 

B1.6.4. Interpreta a solución matemática do proublema non contexto da realidade. 

B1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoa da).. 
Específicos para este tema: 
B2-1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e 

utilízaos para representar, ordenar e interpretar adecuadamente a información cuantitativa. 

B2-1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as 

operacións elementais e as potencias de expoñente natural aplicando correctamente a 

xerarquía das operacións. 

B2-2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras 

básicas das operacións con potencias. 

B2-3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios 
tecnolóxicos utilizando a notación máis adecuada e respectando a xerarquía das operacións. 

 

TEMA 2: Divisibilidade 
 DURACIÓN APROXIMADA: Sobre 15 sesións 
 CONTIDOS  :  

Divisibilidade Múltiplos dun número. Divisores dun número. Números primos e compostos. 
Descomposición dun número en factores . Máximo común divisor. Mínimo común múltiplo. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 

B2-2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución 
de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. 
B2-2.2. Aplica os criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompor en factores 
primos números naturais e emprégaos en exercicios, actividades e problemas 
contextualizados. 
B2-2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou 
máis números naturais mediante o algoritmo adecuado e o aplica problemas contextualizados. 
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TEMA 3: Números enteiros 
 DURACIÓN APROXIMADA: Sobre 12 sesións 
 CONTIDOS  :  

Números enteiros. Comparación de números enteiros. Suma e resta de dous números 
enteiros. Suma e resta de varios números enteiros. Multiplicación e división de números 
enteiros. Operacións combinadas. Potencias de números enteiros con expoñente natural: 
operacións. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces 
aproximadas. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 B2-1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e 

utilízaos para representar, ordenar e interpretar adecuadamente a información cuantitativa. 

B2-1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as 

operacións elementais e as potencias de expoñente natural aplicando correctamente la 

xerarquía das operacións. 

B2-1.3. Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e as súas operacións, para 

resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios 

tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

B2-2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución 

de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. 

B2-2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número enteiro 

comprendendo o seu significado e contextualizándolo en problemas da vida real. 

B2-4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais decidindo a 
forma máis adecuada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

 

TEMA 4: Fraccións 
 DURACIÓN APROXIMADA: Sobre 15 sesións 
 CONTIDOS  :  

Fraccións. Fraccións equivalentes. Comparación de fraccións. Suma e resta de fraccións . 
Multiplicación e división de fraccións. Potencias de números fraccionarios con expoñente 
natural: operacións 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

B2-1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e 

utilízaos para representar, ordenar e interpretar adecuadamente a información cuantitativa. 

B2-1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as 

operacións elementais e as potencias de expoñente natural aplicando correctamente a 

xerarquía das operacións. 

B2-1.3. Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e as súas operacións, para 

resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios 

tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

B2-2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución 

de problemas sobre paridade, divisibilidad e operacións elementais. 

B2-2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou 

máis números naturais mediante o algoritmo adecuado e o aplica problemas contextualizados. 

B2-2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras 

básicas das operacións con potencias. 

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

fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas. 

B2-4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais decidindo a 



 27 

forma máis adecuada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 
 

TEMA 5: Decimais 
 DURACIÓN APROXIMADA: Sobre 12 sesións 
 CONTIDOS  :  

Números decimais.  Aproximación de números decimais. Multiplicación e división pola 
unidade seguida de ceros. Suma, resta e multiplicación de números decimais. División de 
números decimais. Expresión dunha fracción como un número decimal. Tipos de números 
decimais. Utilización da notación científica para representar números grandes. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios 

tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

B2-2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución 

de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. 

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

grao de aproximación e aplícao a casos concretos. 

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

fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas. 

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

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

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

B2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar 
números moi grandes. 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade: 

Exames: Un de repaso en cada avaliación (o da 3ª avaliación só será para ou 

alumnado que considere ou profesor) co calendario establecido polo Centro 

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

Normalmente as probas constarán dunha parte teórica e outra práctica . 

Especificaranse os estándares que se van a avaliar na proba e que se valorarán de 1 a 

5 cada un deles  , indicando ou 3 que acadou ou mínimo establecido non indicador de 

logro correspondente ( 1 e 2 representan que non se acadou;  4 e 5 que se superou ). 

Un indicador do nivel acadado polo alumno na proba sería a media de tódolos 

estándares contemplados nela. 

Intervencións. 

Traballos persoais ou grupais. 

Outros 
 

 EXAMES: 
  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: Rematada a 1ª avaliación :14 Dec a 14 Xaneiro 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA: 

 Global dos 4 temas 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 

En cada momento do proceso (avaliacións parciais e final) a nota de cada estándar  será 

a media dás cualificacións de dito estándar. 

Se a media é inferior a 3 pero evolucionou positivamente ata acadar unha cualificación 

positiva , entón ou estandar calificarase positivamente 

A nota de cada avaliación obterase (sobre 10) como media dos diferentes estándares 
  

 RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 

 
AVALIACIÓN FINAL: 

En cada momento do proceso (avaliacións parciais e final) a nota de cada estándar  será 

a media dás cualificacións de dito estándar. 

Se a media é inferior a 3 pero evolucionou positivamente ata acadar unha cualificación 

positiva , entón ou estandar calificarase positivamente 

A nota de cada avaliación obterase (sobre 10) como media dos diferentes estándares 
 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade: 

Exames: Un de repaso en cada avaliación (o da 3ª avaliación só será para ou 

alumnado que considere ou profesor) co calendario establecido polo Centro 

Probas curtas (máximo un tema e sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 

Normalmente as probas constarán dunha parte teórica e outra práctica . 

Especificaranse os estándares que se van a avaliar na proba e que se valorarán de 1 a 

5 cada un deles  , indicando ou 3 que acadou ou mínimo establecido non indicador de 

logro correspondente ( 1 e 2 representan que non se acadou;  4 e 5 que se superou ). 

Un indicador do nivel acadado polo alumno na proba sería a media de tódolos 

estándares contemplados nela. 

Intervencións. 

Traballos persoais ou grupais. 

Outros 
 

 EXAMES: 
  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: Rematada a 1ª avaliación :14 Dec a 14 Xaneiro 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA: 

 Global dos 5 temas 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 

En cada momento do proceso (avaliacións parciais e final) a nota de cada estándar  será a 

media dás cualificacións de dito estándar. 

Se a media é inferior a 3 pero evolucionou positivamente ata acadar unha cualificación 

positiva , entón ou estandar calificarase positivamente 

A nota de cada avaliación obterase (sobre 10) como media dos diferentes estándares 
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 RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 

 
AVALIACIÓN FINAL: 

En cada momento do proceso (avaliacións parciais e final) a nota de cada estándar  será a 

media dás cualificacións de dito estándar. 

Se a media é inferior a 3 pero evolucionou positivamente ata acadar unha cualificación 

positiva , entón ou estandar calificarase positivamente 

A nota de cada avaliación obterase (sobre 10) como media dos diferentes estándares 
 
  

 

 

 
 
 
                                                                              RELIXIÓN 

 

1. A.-PROGRAMA 

TEMA 1: AS RELIXIÓNS      

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS  : 1.- Experiencias humanas e cristianas en relación a Deus. 2.- As distintas 

relixións e o cristianismo. 3.- A acción de Deus na historia. 

 

 

 

 

 

TEMA 2:    

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3:  

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:1.- Recoñecer e valorar que a realidade é un don de Deus. 2.- 

Identificar a orixe divina da realidade. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- Expresa por escrito sucesos imprevistos 

nos que se recoñeza que a realidade é un don (CL, AA, CSC, CEC). 2.- Avalía, compartindo 

cos compañeiros, sucesos e situacións nas que queda de manifesto que a realidade é un don 

de Deus (AA, CSC, SIEE). 

 

A CREACIÓN. 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

CONTIDOS: 1.- Ecoloxía e creación: San Francisco de Asís. 2.- A moral do medio ambiente. 

3.- Os relatos bíblicos da creación. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Contrastar a orixe da creación en diferentes relatos 

relixiosos doutras culturas. 2.- Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Relaciona e distingue a orixe da creación nos relatos 

míticos da antigüidade e o relato bíblico (CL, CEC). 2.- Coñece e sinala as diferenzas entre a 

explicación teolóxica e científica da creación (CL, CMCT, AA). 

 

A INTERVENCIÓN DE DEUS NA HISTORIA. 



 30 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

CONTIDOS: 1.- Acontecementos clave na Historia de Israel. 2.- Primeiros momentos da orixe 

do pobo hebreo. 3.- Relatos bíblicos que nos falan da sua historia dende o ano 1900 a. de C. 

ata o ano 135 d. de C. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Coñecer os principais acontecementos da Historia de Israel. 

2.- Identificar os diferentes modos de comunicación de Deus nas distintas etapas de esta 

Historia. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Constrúe e interpreta una liña do tempo cos principais 

personaxes e acontecementos da historia de Israel (CMCT; CD; AA; CEC). 2.-Distingue entre 

israelitas, hebreos e xudíos (CL, AA). 

 

 

 

 

a B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,libretas,exposicions….(cada departamento arbitrará 

diferentes instrumentos para omprobar o se se acadaron os estándares de aprendizaxe básicos que se 

sinalan para cada tema) 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: 

Segunda quincena de 

Novembro. 

 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

       Unidades 1 e 2. Equilibrio teoría e práctica.   

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: X 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Unidade 3 e práctica das anteriores. Equilibrio teoría e práctica. 

  EXAMEN 3: (excepción á regla)       

   DATA APROXIMADA:       

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    50 %      

  Exames…….: 50 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

 para chamadas de clase, traballos recollidos, control oral , actitude, convivencia, 

respeto e comportamento. 

 

 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : 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.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

                                                                     CIENCIAS SOCIAIS  

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: 

 

O PLANETA TERRA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 Días  

 CONTIDOS CIENTÍFICOS: i

 
CONTIDOS MÍNI as remotas orixes do Universo. Coñecer  a 
Vía Láctea e os planetas do Sistema Solar. Entender a forma e a dimensión da Terra. 

Interpretar as coordenadas xeográficas. Coñecer a representación da Terra e os distintos 
tipos de proxeccións. Utilizar os mapas físicos, os mapas temáticos e a súa interpretación. 

Comprender a utilidade da latitude e a lonxitude na localización das liñas imaxinarias da 
Terra. Saber utilizar a orientación e localización mediante as TIC e os sistemas de GPS. 

Interpretar un mapa topográfico. Analizar un mapa de fusos horarios. 
 

TEMA 2: O RELEVO DA TERRA 

         DURACIÓN APROXIMADA: 9 Días. 

CONTIDOS CIENTÍFICOS 

 

(terremotos e 

os do relevo de 
 

 
TEMA 3: AUGA DOCE AUGA SALGADA 
        
                DURACIÓN APROXIMADA: 8 Días 
 

augas continentai
importancia da auga na actualidade 
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B.-AVALIACIÓN 
 
B1.- CRITERIOS  
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Coñecer o Sistema Solar e establecer as 
relacións entre os movementos da terra e a 

existencia das estacións e do día e da 
noite, e comprender a súa importancia na 

distribución dos climas e da Biota. 

Interpreta como inflúen os movementos 
astronómicos na distribución da radiación solar e 
nas zonas bioclimáticas do planeta 

Analiza un mapa de fusos horarios e diferenza 
zonas do planeta de similares horas. 

Identificar e distinguir os sistemas de 
representación cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas escalas 

Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha 
proxección de Mercator con unha de Peters. 

Analizar e identificar o mapa, e coñecer as 
imaxes de satélite e os seus usos principais 

Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e 
mapas. 

Localizar espazos xeográficos e lugares 
nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando 

datos de coordenadas xeográficas. 

Localiza un punto xeográfico nun planisferio e 
distingue os hemisferios da Terra e as súas 
principais características. 

Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

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

Localiza nun mapa físico mundial os principais 
elementos e referencias físicas: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e as principais cadeas montañosas 

Situar no mapa de Europa as principais 
unidades e elementos do relevo 
continental. 

Localiza no mapa as principais unidades e 
elementos do relevo europeo. 

Localizar nun mapa mundi físico as 
principais distribucións das augas do 
planeta, Europa e España 

Explica as características dos distintos corpos de 
auga e diferénciaos 

 

 
INSTRUMENTOS: 

 DE CON B2- INSTRUMENTOS 

-CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

 Caderno de clase que conteña as tarefas realizadas día a día, que será revisado polo 
profesor/a dúas veces como mínimo por trimestre. Preguntas na clase. Revisión das actividades a 
realizar tanto na aula como aquelas a realizar fora do horario. Controis ó rematar unidades didácticas.  
 
-EXAMES 
 
 Ao longo da 1ª avaliación haberá dous exames e varios controis de mapas físicos (P. ex.: o 
continente Europeo e Africano).  
 No que atinxe á valoración deste apartado será o seguinte. Cada exame representa un terzo 
da nota correspondente á porcentaxe dos exames no total (60%). En canto aos mapas farase un 
media das notas respecto ao número total de controis feitos e contará outro terzo da nota. Como 
consecuencia, obterase unha media entre as tres notas, a cal representará o 60% da nota final desta 
avaliación. Se a nota media dos tres resultados é inferior a 3 non se lle fará media coa nota que 
obteña do traballo diario (40 %). 
 É necesario que a presentación da proba práctica por parte do alumnado sexa correcta, cunha 

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

negativamente polo profesor/a ata un punto como máximo se son constantes e reiterativas.  
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 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: 19-23 de outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Unidades 1 e metade da unidade 2. 

Modelo de exame: 

O modelo de exame correspondente a esta avaliación será o seguinte: 
 
  a. Unha cuestión sobre conceptos ou vocabulario 
  b. Dúas ou tres preguntas relativas ás actividades diarias (unir con 
frechas, preguntas  de verdadeiro ou falso, entre outras) 
  c. Un apartado relativo a contidos onde o alumnado deberá demostrar os 
seus  coñecementos por medio dunha explicación ben redactada e razoada 
  d. Un apartado de supostos prácticos (mapas, gráficos, documentos) no 
cal haberá  preguntas que guiarán ao alumnado cara unha boa resposta 
 
  O exame terá unha unha valoración de 10 puntos e tódalas cuestións 
terán marcadas a  súa puntuación. 
 

   DATA APROXIMADA: 1-4 de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Unidades: metade da unidade 2 e 3 

Modelo de exame: igual ó anterior. 

  EXAMEN 3: Controis de mapas durante o mes de 

Novembro 

      

     

          

 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
 -VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO 
 
 Observación directa de: participación na clase, dominio dos procedementos, hábitos escolares, 
actitudes (esforzo por aprender, material necesario, respecto das normas, atención nas explicacións, etc.). 
Análise das tarefas: presentación, limpeza, caligrafía, marxes, apuntamentos, etc. Recolleranse os 
cadernos como mínimo dúas veces por trimestre para súa observación.  
 
 Exame: No exame terase en conta a calidade expositiva, a presentación axeitada, e a ortografía. A 
mala presentación e as faltas de ortografía poderán baixar ata un punto.  
 

 



 35 

 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    40 %      

  Exames e 

mapas…….: 

60 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: No que atinxe á valoración deste apartado será o seguinte. Cada exame 
representa un terzo da nota correspondente á porcentaxe dos exames no 
total (60%). En canto aos mapas farase un media das notas respecto ao 
número total de controis feitos e contará outro terzo da nota. Como 
consecuencia, obterase unha media entre as tres notas, a cal representará o 
60% da nota final desta avaliación. Se a nota media dos tres resultados é 
inferior a 3 non se lle fará media coa nota que obteña do traballo diario (40 
%). 
 É necesario que a presentación da proba práctica por parte do 

alumnado sexa correcta, cunha ortografía comprensible e un vocabulario 

adecuado. As faltas de ortografía serán valoradas negativamente polo 

profesor/a ata un punto como máximo se son constantes e reiterativas. 

 

 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: 11-15 de xaneriro 

  Sen exame  Será por medio dun exame que se realizará na semana do 11 ao 15 de 

xaneiro. Aqueles alumnos/as que non presenten o caderno de aula durante a 

avaliación ou non fagan as actividades marcadas polo profesorado non terán 

dereito a realizar o exame 

   

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 será igual que a nota final de curso.  
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                                                                     VALORES ÉTICOS  

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: QUEN É UNHA PERSOA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 CONTIDOS  :  

- O concepto de persoa  

- Características da persoa 

-  A dignidade da persoa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  O alumnado será capaz de describir quen son como persoas, 

qué é ser persoa, as súas principais características e valorar (non só teórica senón tamén 

practicamente) qué entenden por dignidade.  

- Consecución axeitada á súa madurez das competencias clave e os elementos 

transversais, en especial a de comunicación lingüística, tanto oral como escrita, pero 

tamén as de educación cívica, aprender a aprender, competencias sociais e 

capacidade de emprendemento 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

- Describir quen son como persoa (1 p) 

- Analizar que é a dignidade e quitar as consecuencias para a propia vida (1 p) 

- Descubrir que significa que a persoa é responsable da súa vida (1 p) 

- Describir a dimensión comunitaria da persoa (1 p)  

- Coñecer o significado etimolóxico da palabra „persoa‟ (1 p) 

- Saber distinguir entre persoa e cousa (1 p) 

TEMA 2: OS VALORES 

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 días 

 CONTIDOS : Definición de valor en relación co de persoa, coñecer e distinguir os valores 

éticos. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- O alumnado será quen de definir que entender por valor, descubrir por qué cómpre 

descubrir e realizar valores e definir e pór exemplos concretos do que entender por 

valores éticos. 

- 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 
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emprendemento 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

- Definir que son os valores en tanto que o obxectivamente importante (1 p) 

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

- Explicar que son os valores éticos e como afectan á persoa (1 p) 

- Describir a conciencia moral (1 p) 

-  

TEMA 3: INTELIXENCIA EMOCIONAL 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS  :  

- Tipos de intelixencia segundo Gardner 

- A intelixencia emocional segundo Golemann, Salovey e Mayer 

- A afectividade 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- O alumnado será quen de definir qué é a intelixencia emocional 

- Describir que é a afectividade, tipos de afectos, intensidade dos afectos e como lograr 

control emocional 

- Coñecer e saber definir as principais emocións positivas e negativas e saber 

empregalas en exercicios orais e escritos para describir diversas situacións.  

- 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. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

 -Describir as intelixencias múltiples (0‟5 p) 

- coñecer razoadamente que é a intelixencia emocional (1 p) 

- Explicar que é afectividade, como poden ser positivos o negativos, sentimentos ou emocións, 

e mais ou menos controlados. (1‟5 p) 

- Coñecer a táboa das principais emocións básicas, negativas e positivas, sabéndoas definir, 

coñecer as súas familias emocionais e aplicalo en casos prácticos. (1‟5 p) 

TEMA 4: HABILIDADES EMOCIONAIS 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 CONTIDOS  :  
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-A regulación das propias emocións e os cinco trazos da intelixencia emocional 

-O autocoñecemento emocional 

-As principais competencias emocionais 

-A empatía e as habilidades sociais 

 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Os alumnos serán quen de coñecer en que consiste a intelixencia emocional e 

autoavaliarse en este aspecto 

- Comprender e saber aplicar as técnicas básicas de autocoñecemento e 

autorregulación emocional 

- Coñecer, definir e comprender como se aplican as principais competencias emocionais 

- Coñecer o concepto de empatía 

- Comprender as principais habilidades sociais e avaliar cal se teñen e de cales se 

carecen. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

- As cinco competencias emocionais segundo Goleman (1 p) 

- O autocoñecemento emocional (0‟5 p) 

- Saber expresar o que se sinte (0‟5 p) 

- Regular o que se sinte (0‟5 p) 

- Coñecer e saber como adquirir as principais competencias afectivas: amor a un mesmo 

e fortaleza, o esforzo, a perseveranza, a autoaceptación e o humor.(1‟5 p) 

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

- Coñecemento e autoavaliación das principais habilidades sociais (1 p) 
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B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Realización en clase e en casa, de xeito individual e colectivo, os exercicios e talleres propostos en cada 

unidade.  Pequenos traballos, exposicións orais no que se reflicte o aprendido o día anterior, pequenos 

controis, revisión de libreta, exposicions….. Promoverase de xeito especial, e valorarase de xeito 

especial, as intervencións orais e o traballo colectivo.  

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Unidades 1 a 4 

Constará de tres a cinco estándares de aprendizaxe básicos. 

Opcionalmente poderá poñerse algún comentario dalgunha narración ou algún caso 

práctico. 

          

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    50 %      

  Exames…….: 50 % 

Explicarase ao alumnado que van 

partir todos dun cinco, de xeito 

que o traballo diario e os exames 

sumarán a ese 5 ou restarán en 

caso de seren negativos.  

     

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: O 50 % dos instrumentos de control distribuiranse do seguinte xeito:  

20% realización de exercicios e talleres en clase 

20% exposicións orais e chamadas en clase 

10% traballos para casa, libreta, actitude 
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RECUPERACIÓN: 

     

  X Sen exame  A avaliación é continua. No exercicio e traballos en clase da segunda 

avaliación entran tamén os estándares da primeira e na terceira, os da 

segunda e a primeira. Por iso, se se aproba a segunda avaliación queda 

aprobada a primeira e se se aproba a tercerira, queda aprobado todo o 

curso.  

   

NOTA FINAL  A nota final coincide coa da tercera avaliación 

   

 

        

    

   

 

 


