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                                                     MATERIA: BIOLOXIA-XEOLOXIA 
CURSO: 3º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A organización do corpo humano 
 
 DURACIÓN APROXIMADA:dúas semanas 
 CONTIDOS  : 1.-  Os niveis de organización: -  O nivel atómico e molecular (biomoléculas inorgánicas e 
orgánicas). -  O nivel celular. -  O nivel de organismo. 2.-  A célula humana:  -  Características das células 
humanas heterótrofas e eucariotas. -  A membrana, o citoplasma e o núcleo. -  As funcións dos orgánulos 
celulares. 3.-  Os tecidos humanos: -  A diferenciación celular. -  Os tecidos humanos (epitelial, muscular, 
nervioso e conectivo). 4.-  Órganos, aparatos e sistemas humanos:-  O concepto de órgano e aparato ou 
sistema. -  Os aparatos da nutrición. -  Os aparatos da relación. -  Os aparatos da reprodución. 5.-  O 
microscopio óptico:-  Características e elementos. -  O manexo e a preparación de mostras. 6.-  O microscopio 
electrónico: -  Características xerais e preparación de mostras. 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 seres vivos. 9.-  Uso de 
estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e 
participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 10.-  Iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os 
problemas e de defender opinións, e desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración ao traballar en 
grupo. 11.-  Experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e elección de información a partir da selección 
e recollida de datos dun experimento. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-  Describir os niveis de organización dos seres vivos e as características das 

-  -  
Explicar as funcións da membrana, d -  Definir os 

-  Coñecer os 
-  Clasificar os aparatos e sistemas do corpo humano segundo a súa 

-  Coñecer as partes do microscopio óptico e do microscopio electrónico, e utilizar o microscopio 
-  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as 

características dos -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para 
expresar coñecementos de forma oral e escrita sobre estes 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.-   1.  Identifica os niveis de organización dos seres vivos, define o 
concepto de biomolécula e recoñece as biomoléculas inorgánicas e as orgánicas.   2.  Recoñece as células 
humanas como heterótrofas e eucariotas, define estes conceptos e coñece a estrutura e a función da 
membrana plasmática, do citoplasma e do núcleo.   3.  Recoñece en debuxos os principais orgánulos 
citoplasmáticos e explica as súas funcións.   4.  Explica o proceso de diferenciación e especialización que sofren 
as células do organismo e clasifica, describe e coñece a función dos distintos tipos de tecidos.   5.  Explica o 
concepto de órgano e coñece algúns exemplos; define aparato ou sistema e nomea os principais aparatos do 
corpo humano e clasifícaos segundo a súa función.   6.  Coñece as características e os elementos do 
microscopio óptico e o seu manexo, e describe o funcionamento básico do microscopio electrónico.  7.  
Identifica imaxes obtidas con microscopio óptico e electrónico.   8.  Comprende os textos e as diferentes 
informacións obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre o corpo humano, expresa coñecementos 
e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.   9.  Obtén e organiza información, 
traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade.   10.  Mostra 
unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e 
participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.   11.  Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, coida os instrumentos e o material empregado.   12.  Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 
material básico de laboratorio, argumentando o proceso experimental seguido, describindo as súas 
observacións e interpretando os seus resultados.   
TEMA 2: A alimentación e a nutrición I: a dieta 
DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 



CONTIDOS:  1.-  A alimentación e a nutrición: -  Concepto de nutrición e de alimentación, e as súas diferenzas. -  
Os nutrientes: concepto e tipos de nutrientes. 2.-  Os alimentos: -  Alimentos enerxéticos: a enerxía dos 
alimentos e as nosas necesidades enerxéticas. -  Alimentos construtivos.   Alimentos reguladores. 3.-  A dieta e 
a roda dos alimentos: -  Concepto de dieta e dieta equilibrada. -  Características da roda dos alimentos. 4.-  
Criterios que hai que seguir para elaborar unha dieta saudable. 5.-  Tipos de dietas: -  A dieta mediterránea. -  
A dieta atlántica. -  Outras dietas. 6.-  A malnutrición: -  A desnutrición. -  A sobrenutrición. -  As enfermidades 
carenciais. 7.-  A contaminación dos alimentos: -  Contaminación biolóxica. Algunhas intoxicacións 
alimentarias.-  Contaminación química. -  Contaminación física. 8.-  Comprensión de informacións, adquisición 
de vocabulario, uso da lingua como instrumento de comunicación e mantemento dunha actitude favorable 
cara á lectura. 9.-  Coñecemento e uso responsable das TIC ao investigar sobre os alimentos, os nutrientes e a 
dieta. 10.-  Uso de estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e aplicala a 
distintos contextos, e participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 11.-  Iniciativa e perseveranza á 
hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolvemento de actitudes de respecto e 
colaboración ao traballar en grupo. 12.-  Experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e elección de 
información a partir da selección e recollida de datos dun experimento. 13.-  Coñecemento, aprecio e uso de 
diversas técnicas expresivas. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-  Saber qué é un nutriente, comprender a importancia que teñen para o 

-  Clasificar os alimentos segundo a súa composición 
-  Coñecer os grupos de alimentos que forman a 

-  Entender o concepto de dieta e 
-  Describir as 

-  Utilizar 
diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a dieta e as alteracións que poden orixinarse 

-  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.  Comprende a diferenza entre a nutrición e a alimentación.   2.  Coñece o 
que é un nutriente, cales son os principais tipos e a función que desempeña cada un deles.   3.  Recoñece cal é 
a función dos diferentes alimentos segundo a súa composición nutricional.   4.  Calcula a enerxía que achegan 
os diferentes alimentos.   5.  Identifica os alimentos que forman parte de cada un dos grupos da roda dos 
alimentos e coñece os principais nutrientes que conteñen.   6.  Comprende o funcionamento da roda dos 
alimentos.   7.  Define dieta e dieta equilibrada, e comprende a necesidade de que a dieta sexa equilibrada.   8.  
Utiliza os criterios adecuados e é capaz de elaborar unha dieta equilibrada.   9.  Coñece as características de 
diferentes tipos de dietas.   10.  Explica as características das principais enfermidades orixinadas pola 
malnutrición.   11.  Coñece a causa da contaminación biolóxica dos alimentos e describe algunhas intoxicacións 
alimentarias.   12.  Coñece a causa da contaminación química e da contaminación física dos alimentos.   13.  
Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade; adquire vocabulario sobre os 
alimentos, os nutrientes e a dieta; expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese 
pola lectura de textos.   14.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con interese e responsabilidade. 15.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 
autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. 16.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coida os instrumentos e o 
material empregado. 17.  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. Aprecia 
importancia da gastronomía como valor cultural. 
TEMA 3: Aparatos para a nutrición I: dixestivo e respiratorio 
DURACIÓN APROXIMADA: duas semanas 
CONTIDOS: 1.-  A nutrición: un intercambio de substancias. 2.-  O aparato dixestivo. 3.-  Anatomía do aparato 
dixestivo: -  O tubo dixestivo. -  As glándulas anexas. 4.-  A dixestión: -  A dixestión mecánica. -  A dixestión 
química. -  A absorción dos nutrientes. 5.-  O aparato respiratorio: -  As vías respiratorias. -  Os pulmóns. 6.-  O 
funcionamento do aparato respiratorio: -  A inspiración. -  O intercambio gasoso. -  A expiración. 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 o proceso dixestivo e o respiratorio. 9.-  Uso de estratexias para tratar a información, 



convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participación activa no propio proceso de 
aprendizaxe. 10.-  Iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e 
desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 11.-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: obtención e elección de información a partir da selección e recollida de datos dun 
experimento. 12.-  Coñecemento, aprecio e uso de diversas técnicas expresivas.   
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-  Describir a anatomía do aparato dixestivo diferenciando o tubo dixestivo das 
glándulas anexas. 2.- Comprender como se produce a dixestión mecánica e a dixestión química, e o proceso de 
absorción de nutrientes ao longo do intestino. 3.- Identificar as vías respiratorias e a anatomía dos pulmóns. 
4.- Describir como se leva a cabo a función respiratoria. 5.- Realizar a práctica do obradoiro de ciencias, para 
comprobar o papel da bile na dixestión das graxas. 6.- Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os 
coñecementos sobre os aparatos dixestivo e respiratorio, así como sobre algunhas enfermidades relacionadas 
cos devanditos aparatos. 7.- Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.  Explica a diferenza do intercambio de substancias nos seres unicelulares e 
nos pluricelulares, e coñece os aparatos e sistemas que interveñen.   2.  Identifica os órganos do aparato 
dixestivo.  3.  Explica e localiza onde se realizan os procesos dixestivos.   4.  Coñece os órganos que interveñen 
na respiración.   5.  Explica o percorrido do aire a través do aparato respiratorio, a ventilación pulmonar e o 
intercambio de gases.   6.  Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, 
adquire vocabulario sobre o proceso dixestivo e o respiratorio, expresa coñecementos e opinións de forma 
oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.   7.  Obtén e organiza información, traballa co esquema 
da unidade e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade.   8.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa 
activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.   9.  Coñece e respecta as normas de seguridade no 
laboratorio, coida os instrumentos e o material empregado.   10.  Desenvolve con autonomía a planificación do 
traballo experimental, argumentando o proceso experimental seguido, describindo as súas observacións e 
interpretando os seus resultados. Elabora traballos e esquemas do aparato dixestivo e respiratorio. 
B.-AVALIACIÓN 

 
  
  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, etc. 
  
  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: última semana de outubro 
 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Temas 1 e mitade do 2. Preguntas de desarrollo e tipo test. 
 
  EXAMEN 2:        
   DATA APROXIMADA: Principios de decembro 
 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Temas: mitade do 2 e 3. Preguntas de desarrollo e tipo test. 
 

 
       
  Traballo diario:   20% 
      
  Exames…….: 80% 
      
       
  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 
 



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

 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. 
 
 
         
B.-AVALIACIÓN 

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

 
       
   
       
  Traballo diario:    30 
%      
  Exames…….: 70 
%      
       
  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 
  

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

 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. 
 
  



 
 
 
 

                                             CULTURA CLÁSICA  

CURSO: 3º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                          

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: Tan perto e tan lonxe 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

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

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

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

Enumera restos da pegada de gregos e romanos.  

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

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

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

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.1 B2.1 
 
 ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
Identifica o marco histórico: sabe elaborar un eixo cronolóxico dos períodos históricos. 
Proba escrita. 
  
 

TEMA 3: Os traballos e os días 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

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

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B5.4 ,B5.5 ,B5.6. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Comenta criticamente  imaxes que ilustren 
os estándares. Recoñece en escenas cinematográficas formas de lecer. Relaciona xogos 
e festas antigas coas modernas. Elabora unha exposición breve sobre Olimpia e Delfos 
con imaxes. 
 

TEMA 4: O individuo en sociedade 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

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

 

 

 



TEMA 5: A arte de gobernar 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS : B2.1 Grecia: marco histórico. B2.2 Roma: marco histórico. B5.1 Organiación 

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

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.2, B5.1, B7.1 
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Enumera cronoloxicamente as distintas etapas 
coas súas características esenciais. Relaciona formas de goberno e institucións coas súas 
funcións. Relaciona as nosas institucións coas antigas. 
  
 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

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

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Cada tema avalíase ao remate. As probas e exercicios están 

descritos coa súa cualificación. A nota da avaliación vén dada polas nota media dos temas que suporá 

o 75% da cualificación. O 25% restante pola orde, limpeza e realización ao día das tarefas do caderno 

ou arquivador, moitas delas sobre as lecturas, que irá elaborando con todos os materiais. As 

exposicións orais deberán presentarse na data indicada para cada unha: nelas valórase a capacidade 

de síntese, a claridade, a adecuación das imaxes ó texto, inclusión de bibliografía e referencias, a 

estética e ortografía.  

.NOTA DE COÑECEMENTOS:   

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

 Probas orais e 

escritas: 

75 %   

NOTA DE AVALIACIÓN:   

  A media das probas esixidas en cada tema e especificadas. 

 

RECUPERACIÓN:  

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

                       



                                           EDUCACIÓN FÍSICA 

A. – Programa 

Tema 1: probas de valoración da condición física. 

Duración aproximada: 3 sesións. 

Contidos científicos: batería EUROFIT como medio de coñecer o estado de saúde. Aspectos 

fisiolóxicos relacionados co deporte. Coavaliacións. Quecementos. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer as probas da batería EUROFIT 

para a condición física saudable. Identificar e desenvolver as diferentes probas que se inclúen dentro 

da batería EUROFIT. Valorar a importancia de coñecer o estado de saúde propio e comparar os 

resultados cos valores medios poboacionais. 

Tema 2: as capacidades físicas básicas. 

Duración aproximada: 5 sesións. 

Contidos científicos: capacidades físicas e coordinativas, fases dunha sesión de actividade física, 

capacidade de adaptación do organismo, conceptos de intensidade, volume e densidade do esforzo; 

control da frecuencia cardíaca e posta en práctica de programas da mellora da condición física. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): identificar as capacidades físicas 

básicas e a súa relación ca actividade físico-deportiva, recoñecer os factores que interveñen na 

mellora das capacidades e os mecanismos de control da intensidade, desenvolver as capacidades 

física de acordo coas posibilidades persoais. 

Tema 3: o atletismo e as modalidades atléticas. 

Duración aproximada: 7 sesións. 

Contidos científicos: o atletismo e as diferentes modalidades. Influencia das capacidades físicas no 

atletismo. Resposta orgánica e fisiolóxica ante exercicios propios do atletismo e ante o seu 

adestramento. Frecuencia cardíaca e tipos. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): resolver situacións motoras individuais 

aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas propias do atletismo e das súas 

modalidades. 

Tema 4: Hip-Hop. 

Duración aproximada: 9 sesións. 

Contidos científicos: Orixe e modalidades dos bailes urbanos: hip-hop, breakdance, rocking, popping. 

Toprock, footwork, freeze e powermoves como técnicas de baile. Coreografías grupais con soporte 

musical. Actitudes propias de traballo grupal en bailes urbanos. Danzas culturais e artísticas, 

ademais de ferramentas lúdicas e de mellora da condición física saudable. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos: coñecer e diferenciar diferentes tipos de bailes urbanos. Realizar 

destrezas técnicas dos bailes urbanos. Crear unha coreografía grupal de baile urbano con soporte 

musical. Amosar unha actitude positiva e participar nas tarefas. Valorar os bailes urbanos como 

ferramenta lúdica e de hábitos saudables. Aprender a improvisar movementos rítmico-artísticos 



acompañando ao soporte musical. 

Tema 5: primeiros auxilios. 

Contidos científicos: o protocolo de emerxencia PAS. Lesións máis comúns en diferentes deportes. 

Métodos de prevención de lesións. Protocolos de actuación máis comúns ante lesións de orixe 

traumático. 

Obxectivos de aprendizaxe: coñecer e saber realizar o protocolo PAS ante situacións de emerxencia 

na vida real. Coñecer as lesións máis comúns das diferentes modalidades e prácticas deportivas. 

Recoñecer os protocolos de actuación máis comúns ante diferentes lesións e saber como prever 

accidentes de orixe traumático no deporte. 

 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 de ter uns niveis axeitados de condición 

física para ter unha calidade de vida elevada e prever enfermidades. 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 balonmán e as 

decisións arbitrais. 5. Realizar aportacións para a mellor integración do resto dos compañeiros no 

aula a través de feedbacks positivos. 

 C.- Avaliación. 

C1) Instrumentos de cualificación: 

Contidos conceptuais (saber): 

 Proba obxectiva de coñecementos final de trimestre: constará de varias preguntas tipo test, 

resposta múltiple e preguntas abertas (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: 3º ESO                       AVALIACIÓN:1ª                     ANO ACADÉMICO:17/18 
 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS:  1.- Trazados xeométricos fundamentais e concepto de lugar xeométrico. 2.- Ángulos, 

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

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

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

cromático, os seus tipos e aplícaos a composicións plásticas. 10.- Coñece as gamas cromáticas e o 

seu significado. 11.- Realiza composicións con diferentes técnicas gráfico-plásticas para expresar 
sensacións por medio do uso psicoloxico da cor. 12.- Sabe crear có lapis de grafito e de cores 
superficies planas e degradadas. 13.- Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en orde e 
estado perfectos, e achégao ao aula cando é necesario para o traballo de clase. 14.- Entrega os 
traballos e actividades no prazo establacido polo profesor.  
 

B.-AVALIACIÓN  
 

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

debe realizar na aula. O profesor debe observar de xeito directo a  forma de traballar do alumno para 
detectar e correxir posibles erros no momento no que se producen. Ou ben, suxerir ou orientar ao alumno 
naqueles traballos de carácter máis creativo.  Para poder traballar na aula, é obrigatorio que o alumno 
achege á clase  o material preciso que lle sea indicado polo profesor. 
Os traballos serán entregados obrigatoriamente na data fixada polo profesor. Aqueles traballos que se 
entreguen fora do prazo serán penalizados na calificación. 

 

 
EXAMES: 
  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro 
    



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 

Estándares de aprendizaxe de tipo instrumental, relacionados coa adquisición de destrezas e 

habilidades, avaliados mediante as láminas,actividades e traballos realizados durante o trimestre. 

Porcentaxe da nota (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 actitud do alumno hacia a 

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

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

 A nota da avaliación parcial será a suma das 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.  

 

                          
                                              FÍSICA E QUÍMICA 
 
CURSO:  3º ESO             AVALIACIÓN:    1ª                                      ANO ACADÉMICO:17-18 
 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1 
 
LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 14 días 
 
•  CONTENIDOS : El método científico. Las fases del método científico: observación, formulación de hipótesis, 
experimentación y elaboración de conclusiones. Teorías, leyes y modelos. El informe científico. 
•  Magnitudes básicas y derivadas. Unidades de medida. 
•  El Sistema Internacional de Unidades. Múltiplos y submúltiplos. Notación científica y orden de magnitud. 
•  Conversión de unidades básicas y derivadas. 
•  La medida y el tratamiento de los datos. Resolución de los aparatos de medida. Cifras significativas. 
Expresión correcta de resultados. Errores en las medidas. Tablas, gráficas y 
fórmulas. 
•   El laboratorio. El material de laboratorio. Normas de seguridad. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1.       Reconocer e identificar las características del método científico. 
2.       Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
3. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y en  el de  
Química;  conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 
medioambiente. 



4. Desarrollar  pequeños  trabajos  de  investigación  en  los  que  se  ponga  en  práctica  la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
1.1. Conoce las características del saber científico y qué son las ciencias experimentales e identifica  las  
etapas que  lo  conforman  y formula  hipótesis  para  explicar  fenómenos físicos de nuestro entorno 
utilizando teorías y modelos científicos. 
1.2.   Registra  observaciones,  datos  y  resultados  de  manera  organizada  y  rigurosa,  y  los comunica de 
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 
2.1.   Conoce el concepto de magnitud y también los de medida y unidad de medida. 
2.2.   Establece  relaciones  entre  magnitudes  y  unidades  utilizando,  preferentemente,  el 
Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
2.3.   Conoce qué es un instrumento de medida y cuáles son sus características principales  
(exactitud, precisión y resolución). 
2.4.   Sabe expresar una medida adecuadamente y cuantifica la incertidumbre en la medida y el error relativo. 
3.1.   Reconoce  e  identifica  los  símbolos  más  frecuentes  utilizados  en  el  etiquetado  de 
productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
3.2.   Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la 
realización de experiencias, respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 
4.1.   Realiza  pequeños  trabajos  de  investigación  sobre  algún  tema  objeto  de  estudio aplicando  el  
método  científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección  de información y presentación de 
conclusiones. 
4.2.   Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
 
TEMA2. 
LOS ESTADOS DE LA MATERIA.LA TEORÍA CINÉTICA 
 
DURACIÓN APROXIMADA:12 DÍAS CONTENIDOS 
•  Qué es la materia. 
•  Los estados de la materia. 
•  Estudio de los cambios de estado. 
•  La teoría cinética. 
•  Las leyes de los gases. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Reconocer   las   propiedades   generales   y   características   específicas   de   la   materia   y relacionarlas 
con su naturaleza y sus aplicaciones. 
2.Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético-molecular. 
3.Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir 
de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en, experiencias de laboratorio o simulaciones 
por ordenador. 
4.Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método 
científico y la utilización de las TIC. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Conoce las características del saber científico y qué son las ciencias experimentales e identifica  las  
etapas que  lo  conforman  y  formula  hipótesis  para  explicar  fenómenos físicos de nuestro entorno 
utilizando teorías y modelos científicos. 



1.2.   Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad, 
utilizando correctamente las unidades de medida. Aplica el concepto de densidad en diversas situaciones 
reales. 
2.1.   Caracteriza  los  tres  estados  de  agregación  por  sus  propiedades  y  justifica  que  una  
sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones de presión y 
temperatura en las que se encuentre, identificando los cambios de estado que se producen. 
2.2.   Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético- 
molecular. 
2.3.   Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético- molecular y lo 
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 
2.4.   Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 
3.1.   Conoce  el  concepto de presión de un gas confinado y su justificación microscópica. 
Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-
molecular. 
3.2.   Interpreta  gráficas, tablas  de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases. 
4.1.   Realiza  pequeños  trabajos  de  investigación  sobre  algún  tema  objeto  de  estudio aplicando  el  
método  científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección  de información y presentación de 
conclusiones. 
4.2.   Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
 
B.-AVALIACIÓN 

 
 

 
 
Se tendrá en cuenta el trabajo diario, las salidas al encerado, la participación y clase, la colaboración con los 
compañeros y la buena actitud, tanto en el aula como en el se va al laboratorio. 
EXÁMENES 
 
EXAMEN 1. Fecha aproximada: 23-27 de octubre 
 
CONTENIDO. Tema 1 
 
EXAMEN 2. Fecha aproximada. 11-15 de diciembre 
 
CONTENIDO. Tema 2 
 
Los exámenes constarán de cuestiones de razonamiento y problemas de cálculo numérico donde se puedan 
valorar todos los estándares de aprendizaje. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 
VALORACIÓN DEL TRABAJO DIARIO. Se tendrá en cuenta a partir de una nota de 4,25, de tal manera que esto 
pueda suponer el aprobado en la evaluación o  no. 
 
EXÁMENES. Se hará una media ponderada de los dos exámenes de manera que el primero tenga un  
peso del 40% y el segundo del 60%, debido a que en el segundo examen entrará la materia del primero. 
 
NOTA DE EVALUACIÓN. Será la de los exámenes, en el porcentaje indicado y la valoración del trabajo diario 
poder aprobar o no cuando esa nota llegue al 4,25 . 
 



RECUPERACIÓN. Mediante examen. Entrará toda la materia de la evaluación y no servirá para subir nota, solo 
para aprobar la evaluación. 
 
Se realizará una vez pasada la evaluación, de acuerdo con las fechas en que el alumnado tenga mayor 
disponibilidad. 
 
NOTA FINAL. La nota final será la media de las tres evaluaciones si están las tres aprobadas(o las 
correspondientes recuperaciones). También se hará media si dos evaluaciones están aprobadas y la nota de la 
otra supera el 3,5. Como nota de la 3ª evaluación en el boletín se pondrá ya la media de las tres, coincidiendo 
la nota de la 3ª con la final 
 
 
 

                                       MATERIA : FRANCÉS 

 

CURSO: 3.º ESO                                    AVALIACIÓN:1ª                    ANO ACADÉMICO:17-18 

 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: Unité 0 : Tu viens? 

DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

CONTIDOS :Esta unidade só pretende restablecer o contacto coa língua e verificar os 

coñecementos previos 

 

TEMA 2: Unité 1: Qui est-ce? 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

CONTIDOS : Trazos físicos e de carácter. Adxectivos e contrarios. Revisión do feminino e do 

plural dos adxectivos. Revisión do presente. O relativo qui. A comparación e o superlativo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Adquirir estratexias básicas para describir o aspecto físico e o 

carácter dunha persoa. Describir un lugar. Utilizar os comparativos e os superlativos  

correctamente. Utilizar o pronome qui cando corresponda. Aprender léxico novo. Escoitar e ler 

mensaxes breves de maneira comprensiva. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Describe unha persoa. Describe un lugar. 

Practica as regras gramaticais aprendidas. Utiliza os adxectivos correspondentes para a 

Descrición 

 

TEMA 3: Unité 2: Tu vas étudier? 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

CONTIDOS : Os estudos e a formación. As profesións. As actividades de tempo libre. 

Revisión do futuro. O futuro dos verbos irregulares. A hipótese con SI+présent. O condicional. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Utilizar o vocabulario dos estudos, a formación e as profesións 

para falar de proxectos de futuro. Formular desexos. Falar das actividades de lecer. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Fala dos seus proxectos . Expresa intencións. 

Expresa unha condición ou unha posibilidade en futuro. 

 

 

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. 



 

                                                                   INGLES 

ANO ACADÉMICO:17-18 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1:  Fabulous food     

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

 CONTIDOS  : Vocabulario relacionado coa comida , Cuantificadores , sustantivos contables e 

incontables, preguntas e respostas en presente simple e continuo,audio, reading e writing 

relacionado co tema. 

 

TEMA 2 

 

 

 

TEMA 3 

 

 

 

1ª eval. 

 

Look at that! 

DURACION APROXIMADA:15 dias 

CONTIDOS: Vocabulario relacionado coas artes e oficios, lectura de e-mail e enquisa, 

intercambio de informacion usando as duas formas do presente, descripcion de cuadros en 

formato audio,lectura e escritura. 

Win or lose 

DURACION APROXIMADA: 15 dias 

CONTIDOS:Vocabulario relativo os deportes e verbos de accion, comparación de adxectivos , 

cuantificadores too … enough… Peticións (request).Reportaxes de temática deportiva 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:Coñece e usa adecuadamente o vocabulario 

estudiado, usa correctamente as estructuras gramaticais en textos escritos ,comprende textos 

e pequenos dialogos en formato audio e reading, participa nas actividades de clase . 

 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO CLASSROOM WORK 

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

actividades propostas tanto individuais como de grupo. A inclusion dun libro de lectura adaptada e 

opcional a cada profesor. 

 EXAMES: Un maximo de dous por avaliación. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de Octubre – principios de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

      Introducción Unidades 1 e parte da  2.   

Listening 10% 



Reading 10% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Writing 20% 

Speaking 20% 

Classroom work 10% 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro – principios de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Desde a Introducción hasta o tema 3 incluido 

Segun a mesma estructura do anterior 

. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:O alumno debe acadar un mínimo dun 30% en todos e cada un dos 

apartados. En caso de non superar unha avaliación poderá recuperala superando a seguinte dado a 

continuidade da materia. 

                                         LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

CURSO: 3º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-2018 

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: De la palabra al texto. Literatura medieval: primeras manifestaciones 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- Categorías gramaticales: palabras y sintagmas o frases. La oración. El texto. 

2- La crónica: tipos. 3- Ortografía: el punto y los puntos suspensivos. 4- Literatura medieval: 

primeras manifestaciones. Cantar de Mío Cid. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Reconocer y analizar 

estructuras gramaticales. 4- Analizar textos periodísticos: la crónica. 5- Practicar ortografía con 

textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la producción de textos. 7- Conocer y valorar la 

producción literaria medieval en sus primeras manifestaciones. 

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 la intención comunicativa de distintos tipos de textos. 4- Reconoce y explica el uso 

de diferentes categorías gramaticales. 5- Compara y analiza textos literarios medievales. 6- 

Explica las características básicas de la lectura obligatoria propuesta. 

 

 



TEMA 2: El sintagma o frase nominal. Literatura medieval: mester de clerecía y prosa 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- Sintagma o frase nominal: elementos constitutivos. Funciones. 2- La novela: 

narrador, estructura, personajes. 3- Ortografía: los dos puntos, el punto y la coma. 4- Literatura 

medieval: Mester de Clerecía y prosa. Gonzalo de Berceo, Arcipreste de Hita, Don Juan 

Manuel. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Reconocer y analizar 

estructuras gramaticales. 4- Analizar textos narrativos: la novela. 5- Practicar ortografía con 

textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la producción de textos. 7- Conocer y valorar la 

producción literaria medieval. 

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 la intención comunicativa de distintos tipos de textos. 4- Reconoce y explica el uso 

de diferentes categorías gramaticales. 5- Compara y analiza textos literarios medievales. 6- 

Explica las características básicas de la lectura obligatoria propuesta. 

 

TEMA 3: El sintagma o frase verbal. Literatura del siglo XV: Prerrenacimiento 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- Sintagma o frase verbal. Atributo y complemento predicativo. 2- El reportaje: 

estructura y pautas de elaboración. 3- Ortografía: signos de interrogación y exclamación, 

guion, raya, paréntesis, corchete y comillas. 4- Literatura del siglo XV: Prerrenacimiento. Jorge 

Manrique. Los romances. La Celestina. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Reconocer y analizar 

estructuras gramaticales. 4- Analizar textos periodísticos: el reportaje. 5- Practicar ortografía 

con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la producción de textos. 7- Conocer y valorar la 

producción literaria medieval y prerrenacentista. 

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 la intención comunicativa de distintos tipos de textos. 4- Conoce y emplea 

herramientas TIC. 5- Reconoce y explica el uso de diferentes categorías gramaticales. 6- 

Compara y analiza textos literarios medievales. 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 11 y el 15 de diciembre de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Resume y esquematiza textos propuestos. 

 Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 

 Corrección de textos con errores de concordancia, ortográficos e inadecuaciones. 

 Reconoce categorías y funciones dentro del ámbito de la oración. 

 Identifica las características básicas de la crónica, la novela y el reportaje. 

 Establece diferencias entre textos poéticos, narrativos y teatrales. 

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

 Identifica  y clasifica clases de palabras en un texto propuesto. 

 Reconoce autores y obras literarias estudiados. 

 Analiza  y comenta textos literarios medievales. 

     

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. 



 
 
 

                           MATERIA : LINGUA GALEGA E LITERATURA  

 CURSO: 3 º ESO                                  AVALIACIÓN: 1ª                        ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE  XERAIS PARA A 1ª AVALIACIÓN 

2. LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na 

quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

3. LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o 

significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

4. LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral 

propia e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón solucións para melloralas 

5. LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de pronunciar a 

lingua galega. 

6. LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

7. LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos 

discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

8. LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. 

9. LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 

10. LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e 

incorporalos ás súas producións. 

11. LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente 

12. LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos 

13. LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao 

seu vocabulario. 

14. LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun 

texto. 

15. LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias 

16. LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

17. LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción 

e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

18. LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e 

de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

19. LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da 

lingua. 

20. LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



TEMA 1: 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  Regras de acentuación.O galego lingua románica.A literatura popular. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

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

.Lingua románica 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes dos inicios  da historia social 

da lingua galega  

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes  dos inicios da 

historia social da lingua galega 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente e sinala os  principais trazos 

característicos da literatura popular 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega 

popular, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüísti 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : O texto narrativo.O acento diacrítico.As palabras.O 

substantivo.Literatura Medieval I. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA 2 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da 

situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados. 

 LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 

relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual.(texto narrativo) 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente e sinala os  principais trazos 

característicos. da Idade Media  

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega da 

Idade Media, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico . 

 

 

      



TEMA 3: 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : O texto descritivo.Os signos de puntuación I.O adxectivo.O 

plurilinguismo.A literatura Medieval II 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA 3 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 

relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual( texto descritivo).  

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

 LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática 

en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 

anteriores.  

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 

 LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 

riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura.  

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística.  

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a 

importancia desta na vida social e económica galega. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega  da Idade 

Media , sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico 

TEMA 4:  

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 

 CONTIDOS  : Signos de  puntuación 2. Bilinguismo  diglosia e normalización 

lingüística.A literatura medieval III 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA  4  

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura  

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma 

axeitada á realidade galega. LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística 

de Galicia. 

 LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes 

elementos no seu propio discurso. 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios da Idade Media  atendendo aos seus principais 



contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico. 

 
 
 
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. 

 EXAMES: . 

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Finais outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       TEMAS  1 e 2.     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: Finais de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

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

  EXAME 3: (excepción á regra) LIBRO DE 

LECTURA  

O corazón de Xupiter de Ledicia Costas 

      

   DATA APROXIMADA:       finais de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

  

 

  control de lectura e preguntas sobre os elementos que interveñen no texto 
narrativo de creación literaria ( tempo, personaxes, punto de vista , espacio)  

   

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo 

diario:    

30 %      

  

 

Exames…….: 70 %      



 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Coñecementos: O 30% dos instrumentos de control vanse 

distribuír do seguinte modo:  10% (1punto) para o libro de lectura. 

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

oral , actitude.  

  

RECUPERACIÓN: 

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

    

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: 3º ESO                              AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 0: CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

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 razoada). 
C.1.3.3. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e expresaos con linguaxe  
apropiada 

 
TEMA 1: Números Racionais 
 DURACIÓN APROXIMADA: 5 sesións 
 CONTIDOS  :  

 R Os números racionais 
I Números reais 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números radicais para 
operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas da 
vida cotiá, e presentar os resultados coa precisión requirida. 
B2-1.1. Recoñece os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais), indica o criterio 
utilizado para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 
B2-1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da 



solución. 
 

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  

 Recoñecer os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais, irracionais, reais), 
utilizando o criterio axeitado para a súa distinción. Aplicar os anteriores coñecementos á 
resolución de problemas 

 
TEMA 2: Potencias e raíces 
 DURACIÓN APROXIMADA: 18 sesións 
 CONTIDOS  :  

 F Radicais. Reducción a índice común. 
F Operacións con radicais 
F Introducción e extracción de factores 
F Potencias de expoñente fraccionario 
F Operacións con radicais e potencias de expoñente fraccionario 
F Racionalización 
F Notación científica. Operacións en notación científica. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
C2.1. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria e con 
outras materias do ámbito educativo 
C2-1.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 
ou programas informáticos, e utilizando a notación máis adecuada. 
C2-1.2. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades 
necesarias e resolve problemas contextualizados. 
B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números radicais para 
operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas da 
vida cotiá, e presentar os resultados coa precisión requirida. 
B2-1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, e opera con eles, con e 
sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Operar con potencias de expoñente enteiro e fraccionario. Realizar operacións con radicais. 
Racionalizar fraccións cun só radical ou cun binomio no denominador. Utilizar a notación 
científica para expresar números moi grandes e moi pequenos, realizando operacións con eles 

 
 
 
TEMA 3: Progresións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 18 sesións 
 CONTIDOS :  

 F Sucesións. 
F Progresións aritméticas. 
F Progresións xeométricas. 
F Interese composto 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, observando 
regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 
B2-2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de 
termos anteriores. 
B2-2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de 
números enteiros ou fraccionarios. 
B2-2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma 
dos "n" primeiros termos, e emprégaas para resolver problemas. 

 B2-2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve 
problemas asociados a estas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de 



termos anteriores. Identificar progresións aritméticas e xeométricas , a diferencia e a razón. 
Expresa o termo xeral de progresións aritméticas e geométricas . Calcula a suma dos "n" 
primeiros termos de progresións aritméticas e geométricas , e emprégaas para resolver 
problemas. Calcula a suma de todos os termos dunha progresión geométrica de razón menor 
que 1 , e emprégaa para resolver problemas asociados 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 26 Outubro-3 Novembro  
     Exame 2: na semana 4-15 Decembro 
Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame. 

Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con 
ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Global 
Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 
Datas:  do 18 ó 21 de Decembro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
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 

TEMA 4: Polinomios 
  DURACIÓN APROXIMADA: 18 sesións 

 CONTIDOS :  
F División. Regla de Ruffini 
F Valor numérico dun polinomio 
F Teorema do resto 
F Raíces dun polinomio. Teorema do factor 
F Factorización 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación dada mediante un 
enunciado, extraendo a información salientable e transformándoa. 
B2-3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 
B2-3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha 
suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 
B2-3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra de 
Ruffini, identidades notables e extracción do factor común. 
C2-1. Construír e interpretar expresións algebraicas, utilizando con destreza a linguaxe algebraico, 
as súas operacións e propiedades 

 C2-3.1. Exprésase de maneira eficaz facendo uso da linguaxe algebraico.  

 C2-3.2. Obtén as raíces dun polinomio e o factoriza utilizando a regra de Ruffini ou 
outro método máis adecuado.  

 C2-3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións algebraicas 
sinxelas. 

 

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



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 
 

                                                          MÚSICA  

CURSO: 3º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE 1 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: As calidades do son; Representación gráfica do son; Nomenclatura dos 

compases. 2.-Historia da música: A música na Prehistoria; A música nas antigas civilizacións; As orixes 

na Música Occidental. 3.-Descubri-la música: Epitafio de Seikilos. Canción das campás de Leroy 

Anderson. 4.-Práctica vocal e instrumental: Táboa de dixitacións da frauta doce; A barquiña do 

pescador (infantil grega; O león dorme esta noite (tradicional africana); Wan pi de xiao amo (tradicional 

Malasia-China); Love me, tender (Elvis Presley); Popurrí (popular). 5.-Música moderna: As grandes 

décadas do rock. E audicións. 6.-Actividades-lecturas. Enheduanna. 7.-Utilización de dispositivos 

electrónicos, recursos de Internet e software musical de distintas características para o adestramento 

auditivo, a escoita, a interpretación e a creación musical, e aplicación de diferentes técnicas de 

gravación, para rexistrar as creacións propias, as interpretacións e outras mensaxes musicais.  



 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Identificar os principais elementos que aparecen na 

notación musical. B1.2.Definir as calidades do son e relacionalas coa súa representación 

gráfica. B1.3.Distinguir e definir os elementos que se utilizan na representación gráfica da 

música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol; duración das figuras e silencios; 

signos que afectan á intensidade e matices; indicacións compás, nomenclatura dos compases, 

etc.). B1.4.Procurar o axuste da entoación de cancións e o ritmo nas montaxes instrumentais. 

B1.5.Interpretar vocal e instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl Orff, a determinar 

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

indicar a textura das mesmas. B1.6.Realizar improvisacións e composicións vocais e 

instrumentais. B1.7.Participar nas actividades grupais con entusiasmo. B2.8.Recoñecer 

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

instrumentación, estructura, textura, particularidades, características e a cultura musical á que 

pertencen distintas audicións ou pezas musicais seleccionadas. B2.9.Recoñecer 

auditivamente e determinar a época de distintas pezas de rock and roll. B2.10.Utilizar diversos 

soportes gráficos (partituras, comentarios,) para o seguimento e comprensión global de 

audicións. B3.11.Recoñecer e explicar as principais características da música na prehistoria e 

nas antigas civilicacións. B3.12.Coñecer e explicar a compositora Enheduanna. B3.13.Indicar 

os intépretes e estilos das grandes décadas do rock. B4.14.Elaborar un traballo sobre as 

novas tecnoloxías. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Indentifica e describe os principais elementos que 

aparecen na notación musical. B1.2.Sabe e define as calidades do son e relacionaas coa súa 

representación gráfica. B1.3.Sabe, distingue e define os elementos que se utilizan na 

representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol; duración 

das figuras e silencios; signos que afectan á intensidade e matices; indicacións compás, 

nomenclatura dos compases, etc.). B1.4.Entoa correctamente as cancións e interpreta 

adecuadamente o ritmo nas montaxes instrumentais. B1.5.Interpreta vocal e 

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

e/ou en grupo e memoriza as pezas musicais desta unidade, e indica a textura das mesmas. 

B1.6.Realizar improvisacións e composicións vocais e instrumentais. B1.7.Participa nas 

actividades grupais con entusiasmo. B2.8.Recoñece auditivamente e determina e sabe a obra, 

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

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

pezas musicais seleccionadas. B2.9.Recoñece auditivamente e determina a época de distintas 

pezas de rock and roll. B2.10.Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios,) para 

o seguimento e comprensión global de audicións. B3.11.Sabe, recoñece e explica as 

principais características da música na prehistoria e nas antigas civilicacións. B3.12.Coñece e 

explica a compositora Enheduanna. B3.13.Indica os intépretes e estilos das grandes décadas 

do rock. B4.14.Elabora un traballo sobre as novas tecnoloxías.  

TEMA 2: UNIDADE 2 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: Colocación das plicas no pentagrama. Repaso das figuras e silencios. O 

ritmo de semicorcheas e o seu silencio. Anacruse. Signos de repetición: os dous puntos e a 1ª e 2ª vez. 

2.-Historia da música: A música na Idade Media: música relixiosa e música profana. E audicións. 3.-

Descubri-la música: Hodie, Christus natus est. Non sofre Santa María (Alfonso X). 4.-Práctica vocal e 

instrumental: Cantiga nº 100 Sta. María Strela do día de Alfonso X o Sabio. Cantiga de Alfonso X O 

Sabio. Dindirindín. 5.-Música moderna: O rock nos anos 50: o comezo. O rexurdimento do folk: a 

canción protesta. O rock & roll español. E audicións. 6.-Práctica vocal e instrumental: Blowin´ in the 

wind.  (Bob Dylan). 7.-A proxección da música en Galicia. E audicións. 8.-Actividades-lecturas. Leonor de 

Aquitania. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Recoñecer e aplicar os ritmos e compases a través da 

lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. B1.2.Distinguir e definir os 

elementos que se utilizan na representación gráfica da música (as plicas, as semicorcheas e o 



seu silencio, a anacruse, o signos de repetición). B1.3.Interpretar vocal e instrumentalmente 

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

memorizar as pezas musicais desta unidade, e indicar a textura das mesmas. B2.4.Recoñecer 

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

instrumentación, estructura, textura, particularidades, características e a cultura musical á que 

pertencen distintas audicións ou pezas musicais seleccionadas. B2.5.Utilizar diversos soportes 

gráficos (partituras, comentarios, musicogramas) para o seguimento e comprensión global de 

audicións. B3.6.Recoñecer e explicar as principais características da música na Idade Media 

(música relixiosa e música profana) e os seus compositores e intérpretes. B3.7.Coñecer e 

explicar o rock dos anos 50 (O comezo; O rexurdimento do folk; e O rock and roll español) e 

os seus intérpretes e identificar fragmentos destos estilos musicais. B3.8.Coñecer e explicar 

intérpretes e estilos da música de Galicia e identificar fragmentos dos estilos musicais da nosa 

comunidade. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Recoñece e aplica os ritmos e compases a través da 

lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. B1.2.Sabe, distingue e define os 

elementos que se utilizan na representación gráfica da música (as plicas, as semicorcheas e o seu 

silencio, a anacruse, o signos de repetición). B1.3.Interpreta vocal e instrumentalmente (con frauta ou 

instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memoriza as pezas 

musicais desta unidade., e indica a textura das mesmas. B2.4.Recoñece auditivamente e determina e 

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

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

musicais seleccionadas. B2.5.Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas) 

para o seguimento e comprensión global de audicións. B3.6.Sabe, recoñece e explica as principais 

características da música na Idade Media (música relixiosa e música profana) e os seus compositores e 

intérpretes. B3.7.Sabe, coñece e explica o rock dos anos 50 (O comezo; O rexurdimento do folk; e O 

rock and roll español) e os seus intérpretes e identificar fragmentos destos estilos musicais. B3.8.Sabe, 

coñece e explica intérpretes e estilos da música de Galicia, e identifica fragmentos dos estilos musicais 

da nosa comunidade.  

TEMA 3: UNIDADE 3 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: Liñas adicionais, signos de repetición, signos de 

prolongación e a síncopa. 2.-Historia da música: A música polifónica na Idade Media. A música 

medieval en España. Os instrumentos medievais. 3.-Descubri-la música: Ad mortem 

festinamus. 4.-Práctica vocal e instrumental: Maruxiña do forneiro. Stella splendes. Stand by 

me. 5.-Música moderna: Os anos 60: A década prodixiosa I. E audicións. 6.-A música en 

Galicia: as voces secretas do canto galego: Leília. E audicións. 7.-Actividades-lecturas. 

Hildegard von Bingen.  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Identificar e explicar as síncopas, as liñas adicionais, o 

punto, a ligadura e o caldeirón. B1.2.Interpretar vocal e instrumentalmente (con frauta ou 

instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memorizar as 

pezas musicais desta unidade, e indicar a textura das mesmas. B2.3.Recoñecer auditivamente 

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

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

distintas audicións ou pezas musicais seleccionadas. B3.4.Recoñecer e explicar a música na 

Idade Media –a polifonía medieval; a música medieval en España; os instrumentos medievais- 

e os seus compositores. B3.5.Comprender e explicar as características principais dos diversos 

estilos musicais dos anos 60 no panorama rock e os seus intérpretes. B3.6.Recoñecer e 

explicar ao grupo musical Leilía. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Sabe, identifica e explica as síncopas, as liñas 

adicionais, o punto, a ligadura e o caldeirón. B1.2.Interpreta vocal e instrumentalmente (con 

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



memoriza as pezas musicais desta unidade, e indica a textura das mesmas. B2.3.Recoñece 

auditivamente e determina e sabe a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, 

instrumentación, estructura, textura, particularidades, características e a cultura musical á que 

pertencen distintas audicións ou pezas musicais seleccionadas. B3.4.Sabe, recoñecer e 

explica a música na Idade Media -a polifonía medieval; a música medieval en España; os 

instrumentos medievais-e os seus compositores. B3.5.Sabe, comprende e explica as 

características principais dos diversos estilos musicais dos anos 60 no panorama rock e os 

seus intérpretes. B3.6.Sabe, recoñece e explica ao grupo musical Leilía. 

TEMA 4: UNIDADE 4 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: A altura do son (ton e semitón). As alteracións (sostido, 

bemol e becadro). Alteracións propias e accidentais. 2.-Historia da música: A música no 

Renacemento: Música relixiosa; Música profana; o Renacemento en España. Os instrumentos 

renacentistas. E audicións. 3.-Descubri-la música: Hoy comamos y bebamos. Juan de la 

Enzina. 4.-Práctica instrumental e vocal: Danza francesa. Deck the halls. Jambo. A raíz do 

toxo verde. 5.-Música moderna: Os anos 60: A década prodixiosa II: Outros estilos de principios 

dos 60. Finais dos 60. O rock en España. E audicións. 6.-A música en Galicia: O novo folk galego: 

Berrogüetto. E audicións. 7.-Actividades-lecturas. Maddalena Casulana. 8.-Práctica de técnicas 

de movemento e danza.  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Comprender e definir os conceptos de ton e semitón, a 

escala e as alteracións. B1.2.Interpretar vocal e instrumentalmente (con frauta ou instrumental 

Carl Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memorizar as pezas musicais 

desta unidade, e indicar a textura das mesmas. B1.3. Practicar técnicas de movemento e 

danza. B2.4.Recoñecer auditivamente e determinar e saber a obra, época, autor, intérprete, 

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

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

B3.5.Recoñecer e explicar a música no Renacemento –música relixiosa; música profana; o 

Renacemento en España- os instrumentos no Renacemento, e os seus compositores. 

B3.6.Comprender, recoñecer e saber definir correctamente as diferentes correntes que 

integran o rock dos anos 60, de finais dos 60 e o rock en España. B3.7.Recoñecer e explicar o 

grupo musical Berrogüetto. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Sabe, comprende e define os conceptos de ton e 

semitón, a escala e as alteracións. B1.2.Interpreta vocal e instrumentalmente (con frauta ou 

instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memoriza as 

pezas musicais desta unidade, e indica a textura das mesmas. B1.3. Practica técnicas de 

movemento e danza. B2.4.Recoñece auditivamente e determina e saber a obra, época, autor, 

intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, textura, particularidades, 

características e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou pezas musicais 

seleccionadas. B3.5.Sabe, recoñece e explica a música no Renacemento –música relixiosa; 

música profana; o Renacemento en España- os instrumentos no Renacemento, e os 

compositores do Renacemento. B3.6.Sabe, recoñece e define correctamente as diferentes 

correntes que integran o rock dos anos 60, de finais dos 60 e o rock en España. B3.7.Sabe, 

recoñece e explica o grupo musical Berrogüetto. 
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 16 de Outubro ó 27 de Outubro de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían as unidades 1 e 2, 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 22 de Novembro ó 5 de Decembro de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3 e 4, 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 22 de Novembro e o 5 de Decembro de 2017 e 

entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos das unidades 1, 2, 3 e 4. 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 22 de Novembro ó 5 de Decembro de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

 

 

 

 

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

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

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

oral a evalúa cun examen entre o 22 de Novembro e o 5 de Decembro de 2017 tal como 

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

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

dun 20% na nota de avaliación, tal como se reflexa abaixo.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario valórase cun 20% na nota da 1ª avaliación, que se traducen en 2 puntos. 

 Os exames valóranse cun 80% na nota da 1ª avaliación, que se traducen en 8 puntos. Deses 8 
puntos, 6 puntos corresponden ó/s exame/s escrito/s e 2 puntos ó examen oral. 

Nota da 1ª avaliación= exame ou exames escritos: 60% (6 ptos) + examen práctico-oral: 20% (2 ptos) + 
traballo diario: 20% (2 ptos) = 100% = 10 ptos. 

 
O grao mínimo de consecución para superar a avaliación afecta ós dous apartados: os exámenes e o 
traballo diario. Dos 10 puntos da nota de avaliación, e tendo en conta as respectivas porcentaxes 
anteriores, os 5 puntos correspondentes ó grao mínimo de consecución para superar a avaliación 
quedarán da seguinte maneira: 3 puntos serán do examen ou exámes escritos, 1 pto do examen práctico-
oral, e 1 pto do traballo diario. 

 

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 8 
e o 17 de Xaneiro de 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 2º trimestre ou durante o 2º trimestre a través dos 
controis tal como se explica anteriormente. 
 
Nota final = nota da 1ª avaliación: 33'3 % (3'33 puntos) + nota da 2ª avaliación: 33'3% (3'33 puntos) + 
exames do terceiro trimestre: 26'72% (2'672 puntos) + traballo diario do terceiro trimestre: 6’68% (0´668 
punto) = 100% = 10 puntos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                       RELIXIÓN 

CURSO: 3º ESO                                   AVALIACIÓN: 1ª                        ANO ACADÉMICO:17 -18 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 20días 

 CONTIDOS  : 1.- Algunhas experiencias de encontro con Deus. 2.- O desexo humano de Deus 

e da felicidade. 3.- Camiños cristiáns para encontrarse con Deus. 

 

 

 

 

 

TEMA 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3:  

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Recoñecer o desexo de plenitude do ser humano. 2.- 

Comparar distintas respostas ante as limitacións do ser humano. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  1.- Expresa e comparte en grupo situacións ou 

circunstancias nas que se recoñece a esixencia humana de felicidade e plenitude, servíndote 

para iso de feitos ou persoas do teu entorno (CL, CD, CSC, SIEE, CEC). 2.- Analiza e valora a 

experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos (AA, CSC, SIEE). 

 

O SENTIDO CRISTIÁN DA VIDA 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

CONTIDOS: 1.- Xesús de Nazaret, un modelo para encontrar sentido a vida. 2.- A ruptura do 

home con Deus polo pecado e o perdón. 3.- O relato bíblico do pecado orixinal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Descubrir que o pecado consiste no rexeitamento do 

mesmo Deus na vida. 2.- Analizar o simbolismo do relato do pecado orixinal: o literario e o 

teolóxico. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Analiza e comenta situacións actuais onde se expresa 

o pecado como rexeitamento de Deus (CL, AA, CSC). 2.- Sinala as características  literarias e 

a mensaxe teolóxica do relato do pecado orixinal e recréao en linguaxe actual (CL, AA, SIEE, 

CEC). 

 

A CHAMADA DE XESÚS DE NAZARET 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

CONTIDOS: 1.- A realidade da vocación. 2.- O exemplo da vocación e conversión de San 

Pablo. 3.- Os sacramentos e o encontro con Xesús. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Recoñecer cómo o encontro con Xesús pode cambiar o 

modo de comprender o mundo, a historia, a realidade. 2.- Comprender cómo o encontro con 

Xesús leva consigo unha nova forma de comportarse na vida. 

ESTÁNDADES DE APRENDIZAXE: 1.- Busca e selecciona algunha biografía na que se fale 

do encontro de homes e mulleres con Xesús e cómo cambiou a súa vida (CL, CD, CSC, 

CEC).2.- Crea e comparte textos, videos clip,... para describir as consecuencias que na vida 

dos cristiáns supuxo o encontro con Xesús ( CL, CD, AA, SIEE). 



 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Segunda  quincena  de Novembro. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Unidade 1,2 e 3. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: X 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

  EXAMEN 3: (excepción á regla)       

   DATA APROXIMADA:       

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 30 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. 

  Mediante un examen : Data aproximada:  

  Sen exame   

   

 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOXÍA (1ª AVALIACIÓN) 

 
CONTIDOS 

 

Propiedades dos materiais técnicos. Esforzos básicos aos que están sometidas as estruturas. Circuítos 

eléctricos: compoñentes básicos, funcionamento e simboloxía. Elementos dun equipamento informático. 

Programación de aplicacións informáticas. Estrutura e elementos básicos dun programa informático. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento informático. B3.1. Analizar as  propiedades dos 

materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos. B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que 

están sometidas as estruturas, experimentando en prototipos. B4.3. Deseñar e simular circuítos eléctricos 

con simboloxía adecuada e montalos con operadores elementais. B5.3. Deseñar e elaborar unha aplicación 

mediante un contorno de programación gráfico, utilizando o proceso de resolución de problemas 

tecnolóxicos. 

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 

2º-TEB3.1.1. - 
Describe as 
características 
propias dos 
materiais de uso 
técnico. 

 
Peso: 3% 

 
 
Identifica as 
propiedades físicas, 
químicas e ecolóxicas 
básicas dos materiais 
técnicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario 
aberto ou de escolla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ó rematar 

2º-TEB3.1.2. - 
Identifica tipos de 
materiais con que 
están fabricados 
obxectos técnicos 
cotiás. 

 
Peso: 2% 

 
Identifica os materiais 
máis usados nos 
obxectos técnicos 
comúns: madeira, 
metal, plásticos e 
formigón. 

 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario 
aberto ou de escolla. 

 

2º-TEB4.1.1. - 
Describe 
audiovisual ou 
dixital, as 
características 
propias que 
configuran os tipos 
de estruturas, 
apoiándose en 
información escrita. 

 
Peso: 5% 

 
 
 
 

 
Describe os tipos de 
estruturas básicos e 
as súas 
características. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finais outubro 

2º-TEB4.1.2. - 
Identifica os 
esforzos 
característicos e a 
súa transmisión nos 
elementos que 
configuran a 
estrutura. 

 
Peso: 5% 

 

 
 
Diferencia  os esforzos 
de tracción, 
compresión e flexión, 
e relaciónaos cos 
elementos dunha 
estructura. 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva 
1. 



 

2º-TEB4.3.1 - 
Deseña e monta 
circuítos eléctricos 
básicos 
empregando 
lámpadas, 
zumbadores, 
motores, baterías e 
conectores. 

 
Peso: 8% 

 
 
 

 
Analiza e manipula 
circuitos eléctricos 
simples con pila, 
interruptor, lámpada e 
motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as e probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Deseño e 
montaxes prácticas de circuitos no 
taller. Proba obxectiva 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finais 
novembro 2º-TEB4.3.2 - 

Deseña circuítos 
eléctricos básicos, 
utilizando software 
específico e 
simboloxía 
adecuada, e 
experimenta cos 
elementos que o 
configuran. 

 
Peso: 2% 

 
 
 
 
 
 
Utiliza de xeito básico 
un simulador de 
circuitos eléctricos. 

 
 
 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

2º-TEB5.1.1 - 
Identifica as partes 
dun computador. 

 
Peso: 1% 

 

Diferencia os 
elementos de entrada, 
saída, proceso e 
almacenamento nun 
ordenador. 

 
 
 

2 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario 
aberto ou de escolla. 

 
 
 
Ó rematar 

2º-TEB5.3.1. - 
Deseña e elabora 
aplicacións 
informáticas 
sinxelas mediante 
un contorno de 
programación 
gráfico. 

 
Peso: 10% 

 
 
 

 
Resolve un problema 
de programación 
sinxelo usando 
Scratch. 

 
 
 
 
 
 

12 

 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Arquivo da 
aplicación de Scratch . 

 
 
 
 
 
 
Ó rematar 

 

 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           VALORES ÉTICOS 

 
 

CURSO: 3º ESO                 AVALIACIÓN: PRIMEIRA                          

A.-PROGRAMA 

TEMA1: QUEN É UNHA PERSOA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 2 días 
 CONTIDOS  : 

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 das competencias clave e os elementos 

transversais, en especial a de comunicación lingüística, tanto 

oral como escrita, pero tamén as de educación cívica, aprender 

a aprender, competencias sociais e capacidade de 

emprendemento.(CCL,CSC, CAA, CSIEE, CD, CMCCT) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

Describir quen son como persoa 

Analizar que é a dignidade da persoa e quitar as consecuencias 

para a propia vida 

Descubrir que significa que a persoa é responsable da súa vida 

Describir a dimensión comunitaria da persoa  

Coñecer o significado etimolóxico da palabra ‘persoa’ 

Saber distinguir entre persoa e cousa 

TEMA2: OS VALORES 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 días 
 

 CONTIDOS:  

Definición de valor en relación co de persoa, coñecer e 
distinguir os valores éticos. 
 
 



  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

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. 

Realizar traballo persoal sobre valores aplicados a 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. (CCL,CSC, CAA, CSIEE, CD, CMCCT) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  
 

Definir que son os valores en tanto que o obxectivamente 

importante 

Distinguir o sentido dos valores positivos e negativos 

Explicar que son os valores éticos e como afectan á persoa 

Describir a conciencia moral 

 

  

TEMA 3 HABILIDADES EMOCIONAIS 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 
 

 CONTIDOS : 
  

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

 

-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 

Traballo persoal sobre autocoñecemento emocional, 

habilidades emocionais e empatía. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
 

As cinco competencias emocionais segundo Goleman 

O autocoñecemento emocional 

Saber expresar o que se sinte 

Regular o que se sinte 

Coñecer e saber como adquirir as principais competencias 

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

perseveranza, a autoaceptación e o humor. 

Comprensión teórico-práctica do concepto de empatía 

Coñecemento e autoavaliación das principais habilidades 

sociais 

Traballo persoal  

  
 

 

 

 

 

 



 

B.-AVALIACIÓN 

 
INSTRUMENTOS:  

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  
 

 

  Realización en clase e en casa, de xeito individual e colectivo,  
dos exercicios e talleres de cada unidade.   

Pequenos traballos,  

Exposicións orais no que se reflicte o aprendido o día anterior,  

Pequenos controis, revisión de libreta, exposicións,... 
Promoveranse e valoraranse de xeito especial, as intervencións orais e o 
traballo colectivo 

 

 EXAMES:  

  EXAMEN 1:          

    Primera semana de decembro 
 

 

   CONTIDOS  E 
ESTRUCTURA: 

       

      
   Constará de tres 

a cinco 
estándares de 
aprendizaxe 
básicos. 

Opcionalmente 
poderá poñerse 
algún comentario 
dalgunha 
narración ou 
algún caso 
práctico. 

 

       

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

  
Tanto nos exercicios teóricos escritos como 
prácticos valorarase, ademais de acadar unha 
exposición suficiente dos estándares de 
aprendizaxe e consecución dos obxectivos, 
terase en conta a consecución axeitada á súa 
idade das competencias lingüísticas, de aprender 
a aprender, sociais e cívicas, emprendedora e de 
expresión cultural.  

      

    
 NOTA DE COÑECEMENTOS:       

  Traballo diario:    30 %       

  Exames…….: 70 %       

 NOTA DE AVALIACIÓN:       

  Coñecementos: O 30% do traballo diario vaise computar do seguinte xeito: 
20% traballos en clase, exposicións orais, pequenos exercicios 
entregados 
10% Exercicios para casa, actitude en clase, participación 
activa.  

 



 

RECUPERACIÓN:Farase un examen, proba ou traballo despois de cada avaliación. 

 

     

NOTA 
FINAL:Haberá 
que ter acadado 
as competencias 
mínimas en cada 
avaliación.para 
iso necesitarase 
un mínimo de 
catro en cada 
avaliación. 

  

 
 
 

                                                      XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
CURSO: 3º                           AVALIACIÓN: 1ª       ANO ACADÉMICO:2017 -2018 
 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1:         O escenario físico das actividades humanas 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 8 días. CONTIDOS: 
A xeografía e a s súas ferramentas de traballo. As grandes unidades do relevo terrestre. O relevo, os 
ríos e as costas de Europa. O relevo, os ríos e as costas de España. As paisaxes climáticas da terra. As 
paisaxes climáticas de Europa. Paisaxes e climas de España. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
-Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou SIX. 
 
-Ter unha visión global do medio físico español, europeo e mundial e das súas características xerais. 
Describir e ubicar as peculiaridades do medio físico europeo. 
 
-Situar no mapa de España as principais unidades e elementos do relevo peninsular así como os 
grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 
 
-Coñecer, describir e ubicar os grandes conxuntos bioclimáticos do mundo 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
 
-Localiza espazos xeográficos e distintos lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 
 
-Coñece e interpreta os distintos mapas temáticos entre varios propostos. 
 
-Describe, identifica e localiza a partir da observación dun mapa físico as características do relevo 
europeo e español 
 



-Clasifica  e  localiza  nun  mapa  os  distintos  tipos  de  clima  do  mundo.  Explica  as  súas 
características fundamentais. 
 
-Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. 
 
-Analiza e compara as zonas bioclimáticas de España utilizando gráficos e imaxes. 
 
 
TEMA 2: A organización política das sociedades. 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 
 
CONTIDOS: O  Estado  como  organización política  da  sociedade. Os  Estados  do mundo e as relación 
internacionais. O Estado e a globalización: organización supranacionais  
A organización territorial de España. O Estado das Autonomías. A Unión Europea: política e 
institucións. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
-Distinguir as características de diversos tipos de sistemas políticos 
 
-Relacionar a globalización coa aparición de organizacións supranacionais. 
 
-Coñecer a organización administrativa e territorial de España 
 
-Enumerar e ubicar os países membros da Unión Europea (coa súa cronoloxía) ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE BÁSICOS: 
-Explica  razoadamente os  princiapis  rasgos  do  Estado  como  elemento  de  organización política 
dunha sociedade. 
 
-Describe o funcionamento dos intercambios de ámbito nacional utilizando mapas e gráficos. 
 
-Realiza un informe sobre as principais organizacións supranacionais. 
 
-Distingue  e  ubica  nun  mapa  político  a  distribución  territorial  de  España:  Comunidades 
autónomas, capitais e provincias. 
 
-Sinala nun mapa político os países membros da Unión Europea 
 
TEMA 3:         A organización económica das sociedades. 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 4 días. CONTIDOS : 
As actividades económicas. Os factores de producción. Os sectores económicos. Os sistemas 
económicos. A economía da Unión Europea: modelos e sectores. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
-Comprender os mecanismos básicos da actividade económica 
 
-Coñecer e diferenciar os factores de producción. 
 



-Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e secundario. 
 
-Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos. 
 
-Recoñecer  as  actividades  económicas  que  se  realizan  en  Europa  nos  tres  sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
 
-Describe de forma breve e concisa en que consiste a actividade económica.  
-Recoñece e enumera os factores de produción 
 
-Compara  a  poboación  activa  de  cada  sector  en  diversos  países  e  analiza  o  grao  de 
desenvolvemento que amosan estes datos. 
 
-Diferencia  aspectos  e  a  súa  interrelación  dentro  de  cada  un  dos  distintos  sistemas económicos 
a partir de diferentes textos. 
 
-Analiza a través de diferentes gráficas os sectores eonómicos europeos. 
 
 
TEMA 4:         O sector primario. 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. CONTIDOS : 
A agricultura. As distintas paisaxes agrarias. A gandaría. A actividade pesqueira. A 
explotación forestal. O sector primario en España 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
-Localizar os recursos agrarios e naturais nun mapa mundi. 
 
-diferenciar e describir os distintos modelos de paisaxes agrarias. 
 
-Explicar e localizar os tipos de pesca e os seus problemas. 
 
-Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
 
-Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no mundo, e as máis 
importantes masas forestais do mundo. 
 
-Traza  sobre  un  mapamundi  o  itinerario  que  segue  un  produto  agrario  desde  a  súa recolección 
ata o seu consumo. 
 
-Describe unha serie de paisaxes agrarias a partir da observación dunha serie de fotografías. 
 
-Establece relacións entre as zonas climáticas e a gandería que se practica. 
 
-Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e 
dixitais. 



 
-Elabora unha táboa onde se resumen as características principais das diferentes paisaxes agrarias de 
España 
 
-Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el.  
TEMA 5:         A minaría, a enerxía e a construcción DURACIÓN APROXIMADA: 3 días. CONTIDOS : 
A obtención de materias primas. As fontes de enerxía: fontes renovables e fontes non renovables. A 
construcción: a situación en España. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
-Coñecer as diferentes zonas produtoras de minerais. 
 
-Diferenciar as fontes de enerxía e clasificalas segundo a súa orixe. 
 
-Comprender a importancia da industria da construcción para a economía dun país. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
 
-Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo 
 
-Elabora un mapa no que se recollan as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no 
mundo. . 
 
-Enumera e identifica algunhas enerxías alternativas 
 
-Relaciona os varios gráficos referentes á construción e elabora unha síntese como se fora unha 
conclusión, razoando o peso ten o sector da construción na economía dun país 
 
 
 
TEMA 6          A Industria 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 7 días. CONTIDOS : 
A actividade industrial. As revolucións industriais. A terceira Revolución Industrial. Localización e 
deslocalización industrial. As actividades industriais en España. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
-Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. 
 
-Coñecer os principais elementos do proceso industrial. 
 
-Distinguir e identificar os principais rasgos das diferentes revolucións industrias. 
 
-Enumerar as vantaxes e desvantaxes da deslocalización industrial. 
 
-Identificar os principais rasgos da industria española. 
 
 
 



ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
 
-Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos 
adecuados.  
-Indica cales son os principais elementos do proceso industrial e defíneos. 
 
-Realiza un recadro comparativo das “tres” revoucións industriais. 
 
-Selecciona tres características dunha multinacional e dá as razóns da súa elección. 
 
-Indica  as  vantaxes  e  os  inconvenientes  que  supoñen  os  procesos  de  deslocalización 
comentando brevemente un mapa temático. 
 
-Localiza onde se  concentra a  industria en  España e  explica por  que se  afirma que a localización da 
industria española é moi irregular e con desequilibrios territoriais. 
 
 
 
B.-AVALIACIÓN 
 
-INSTRUMENTOS: 
 
-CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
 
Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, exposicións. 
 
A non realización das tarefas encomendadas poderá ter un peso negativo na 
 
Avaliación( coa penalización dun punto menos na avaliación) 
 
-EXAMES: 
 
Terase en conta, a maiores dos contidos teóricos, a calidade expositiva, ortografía , boa presentación, 
etc. A mala presentación e as faltas ortográficas poden baixar ata un punto a 
 
EXAME Nº 1: 
 
DATA APROXIMADA;  23- 27 de outubro 
 
CONTIDOS E ESTRUCTURA: Temas 1, 2, 3 
Modelo de exame: Preguntas teóricas e prácticas traballadas previamente na aula: completar mapas, 
análise de gráficas, comentarios de paisaxes agrarias, preguntas breves, definición de conceptos, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXAME Nº 2: 
 
DATA APROXIMADA: 5 - 14 de decembro. CONTIDOS E ESTRUCTURA: 
Temas: 4, 5, 6 
 
Modelo: igual o anterior.  
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
NOTA DE COÑECEMENTOS: Traballo diario:          20% Exames…….: 80% 
NOTA DE AVALIACIÓN: 
 
A Nota de traballo diario distribúese da seguinte forma 
 
15% para chamadas en clase, traballos propostos, controis orais.. 
 
15% para a libreta que será recollida unha vez por trimestre 
 
 
 
RECUPERACIÓN: Mediante un exame despois da avaliacin. A nota fará media coas outras avaliación, 
para elo collerase a nota mais alta ( a da avaliación ou a da recuperación). A non presentación a 
recuperación supon un 0.  
 


