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MATERIA : BIOLOXIA-XEOLOXIA 

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

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1: A saúde e a enfermidade 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: unha semana e media 

 CONTIDOS  : 1.- A saúde e a enfermidade: -  O concepto de saúde. -  Os determinantes da saúde. -  Concepto e 

tipos de enfermidades. -  A transmisión da enfermidade. 2.-  O sistema inmunitario: -  A inmunidade innata. -  A 

inmunidade adquirida: resposta humoral primaria e resposta humoral secundaria. 3.-  A medicina axúdanos: -  As vacinas. 

-  Os soros. -  Os medicamentos. 4.-  Os transplantes: -  O autotransplante e o xenotransplante. -  O rexeitamento aos 

transplantes. -  A doazón. -  A importancia da doazón. 5.-  Comprensión de informacións, adquisición de vocabulario, uso 

da lingua como instrumento de comunicación e mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 6.-  Coñecemento e 

uso responsable das TIC ao investigar sobre a saúde e a enfermidade. 7.-  Uso de estratexias para tratar a información, 

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

aprendizaxe. 8.-  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. 9.-  Experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e 

elección de información a partir da selección e recollida de datos dun experimento. 

-  -  Coñecer 

como se defende o noso org -  Recoñecer a importancia da medicina na curación e na 

-  Avaliar a importancia dos hábitos de vida saudables como prevención de 

-  Recoñecer a importancia dos transplantes, valorar a relevancia social da doazón e coñecer as 

-  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a saúde e a 

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

oral e escrita. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.-   1.  Comprende os conceptos de saúde, determinante da saúde e 

enfermidade, diferencia as enfermidades infecciosas das non infecciosas e coñece os mecanismos de transmisión destas.  

2.  Coñece os mecanismos de defensa do organismo, diferencia a inmunidade innata da adaptativa e, dentro desta, 

distingue a resposta humoral primaria da secundaria.   3.  Coñece os principais mecanismos capaces de axudar ao 

organismo cando padece unha enfermidade: as vacinas, os soros e algúns medicamentos de uso común.   4.  Define 

transplante, coñece os seus tipos e os problemas que presentan os rexeitamentos, valora a importancia social da doazón 

e coñece as condicións para ser doador.   5.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os 

recursos dixitais con interese e responsabilidade.   6.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

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

7.  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.   8. Utiliza imaxes e debuxos para elaborar un mural de prevención de 

accidentes e primeiros auxilios. 

 

TEMA 2: A dinámica da Terra 
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DURACIÓN APROXIMADA: catro semanas 

CONTIDOS: 1.-  Por que cambia a Terra?: -  A calor interna. -  A gravidade e a enerxía solar. 2.-  A dinámica das placas 

litosféricas: -  Contactos entre os bordos das placas. -  A teoría da tectónica de placas. 3.-  Efecto da dinámica de placas: 

formación das rochas: -  As rochas magmáticas e metamórficas. -  As rochas sedimentarias. 4.-  Efecto da dinámica de 

placas: os terremotos e os seus riscos: -  Que é un terremoto? -  O risco sísmico. 5.-  Efecto da dinámica de placas: os 

volcáns e os seus riscos:-  Que é un volcán? -  Produtos que expulsan os volcáns. -  Volcáns e tectónica de placas. -  Risco 

volcánico. 6.-  O relevo como resultado da dinámica terrestre: -  Os procesos que renovan os relevos. 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 a dinámica da Terra. 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. 

-  Identificar os distintos tipos de enerxía que actúan na Terra e recoñecer os efectos que 

-  -  

Coñecer os dist -  Coñecer cal é a 

-  Coñecer as partes dun volcán, os materiais que expulsan nas 

erupcións e o risco volcánico -  Coñecer os procesos resultantes da dinámica terrestre que renovan os 

-  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a dinámica da Terra. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.  Comprende como varía a enerxía xeotérmica e o efecto que produce na xeosfera.   2.  

Comprende a dinámica atmosférica e sabe como se orixina o vento.   3.  Describe os movementos da auga na hidrosfera 

que orixinan o ciclo da auga.   4.  Explica por que cambian as placas.   5.  Diferencia os tipos de contactos que hai entre as 

placas e descríbeos.  6.  Enuncia a teoría da tectónica de placas.   7.  Explica como se forman as rochas magmáticas e 

metamórficas, e diferencia os principais tipos.   8.  Explica como se orixinan as rochas sedimentarias e recoñece os 

principais tipos.   9.  Explica como se producen os terremotos, de que depende o risco sísmico dunha zona e como se 

prevén.   10.  Diferencia as partes dun volcán e recoñece os diferentes produtos que expulsa.   11.  Coñece a relación 

entre a orixe dos volcáns e as placas tectónicas.   12.  Explica de que depende o risco volcánico e a súa prevención.   13.  

Coñece os procesos que renovan os relevos.   14.  Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da 

unidade, adquire vocabulario sobre a dinámica da Terra, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e 

mostra interese pola lectura de textos.   15.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os 

recursos dixitais con interese e responsabilidade.   16. Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

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

17.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coida os instrumentos e o material empregado.   18.  

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.   19.  Utiliza imaxes e debuxos para explicar as partes dun volcán, a 

teoría da tectónica de placas, etc. 

TEMA 3: A modelaxe do relevo 

DURACIÓN APROXIMADA: catro semanas 

CONTIDOS: 1.-  A modelaxe do relevo e os procesos esóxenos. 2.-  A meteorización. 3.-  A acción xeolóxica das correntes 

de auga. 4.-  A acción xeolóxica das augas subterráneas. 5.-  A acción xeolóxica dos glaciares. 6.-  A acción xeolóxica do 

vento. 7.-  A acción xeolóxica do mar. 8.-  A acción xeolóxica dos seres vivos. 9.-  Comprensión de informacións, 

adquisición de vocabulario, uso da lingua como instrumento de comunicación e mantemento dunha actitude favorable 
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cara á lectura. 10.-  Coñecemento e uso responsable das TIC ao investigar sobre a modelaxe do relevo terrestre. 11.-  Uso 

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

participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 12.-  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. 13.-  

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

dun experimento. 14.-  Coñecemento, aprecio e uso de diversas técnicas expresivas. 

-  Definir a modelaxe do relevo e os procesos xeolóxicos esóxenos que cambian o relevo. 

-  Definir meteorizació -  Entender a acción xeolóxica 

-  -  Coñecer a 

orixe das augas subterráneas e compr -  -  

Diferenciar a modelaxe producida pola acción do vento. 8.-  Relacionar os principais movementos das augas mariñas coa 

orixe das modelaxes litorais. 9.Coñecer a acción xeolóxica producida polos seres vivos. 10.-  Utilizar técnicas de 

laboratorio. 11.-  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a modelaxe do relevo polos 

distintos axentes xeolóxicos esóxenos. 12.-  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar 

coñecementos de forma oral e escrita. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:   1.  Define relevo e coñece cales son os procesos xeolóxicos esóxenos.   2.  Define 

meteorización e diferencia entre meteorización física e meteorización química. Explica os principais procesos da 

meteorización física e química, e a orixe dos solos.   3.  Explica a acción modeladora das augas de arroiada, recoñece nun 

esquema as partes dun torrente e describe a acción xeolóxica que predomina en cada unha delas.   4.  Identifica os 

tramos do curso dun río e explica a acción xeolóxica que predomina en cada un deles. 5.  Explica a orixe das augas 

subterráneas e coñece as formas da modelaxe cárstica.  6.  Explica a acción xeolóxica dos glaciares. 7.  Describe os 

procesos xeolóxicos relacionados co vento.  8.  Describe os principais procesos da modelaxe litoral. 9.  Diferencia a 

acción construtora e destrutora dos seres vivos sobre a natureza. 10.  Comprende os textos e as diferentes informacións 

obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre a modelaxe do relevo, expresa coñecementos e opinións de 

forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 11.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da 

unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade  12.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta 

os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación, e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 

cooperativa.  13.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coida os instrumentos e o material 

empregado. 14.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, argumentando o proceso 

experimental seguido, describindo as súas observacións e interpretando os seus resultados. 15.  Realiza presentacións e 

debuxos das diferentes formas de modelaxe.  

 

 

B.-AVALIACIÓN 

 

  

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

  

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: última semana de abril 
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   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios dexuño 

 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 3 e 4. 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: Mediados de xuño 

  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. 
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MATERIA :CULTURA CLÁSICA 

  AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
CONTIDOS Traballos investigación: Mitos grecolatinos. Os heroes. Mitos fundacionais. 

Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais: o teatro. Composición 

e derivación culta de orixe grega e latina. As linguas do mundo. O ide. e as súas 

familias lingüísticas. As linguas romances. Léxico grecolatino na linguaxe 

científica e técnica. Presenza das linguas clásicas nas linguas modernas. Orixe 

do alfabeto. O alfabeto grego e o romano. Fundamentos da arte. Arquitectura. 

Escultura. Pervivencia nas artes. 

ESTÁNDARES Coñece a figura e as fazañas de Heracles, Xasón, Teseo e Perseo. Elabora un 

pequeño traballo de investigación e expono sobre o tratamento dos distintos 

heroes no cine. Coñece os mitos da fundación de Roma. Teatro: Coñece as 

características principais e a súa influencia na literatura posterior. Coñece os 

principais autores e obras. Coñece a orixe do alfabeto e distingue tipos de 

alfabeto. É capaz de ler con certa corrección un texto latino. Coñece as letras do 

alfabeto grego. Enumera e sitúa nun mapa as linguas romances. Define as 

principais características da arte clásica. Define monumentos clásicos polas 

súas características. Recoñece as principais esculturas grecorromanas 

identificándoas co seu período histórico. 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

  Caderno ordenado e limpo con todos os exercicios feitos.  25% da nota de cada tema. 
Traballos de investigación que se expoñen na aula 25%: orde, claridade, ilustración 
con imaxes e sobre todo, cumprimento dos prazos; un traballo entregado ou exposto 
fóra de prazo puntuará só a metade. 
Ao remate de cada tema haberá unha pequeña proba escrita para avaliar a 
consecución dalgúns estándares de aprendizaxe. 

 EXAMES: Non hai exames de avaliación. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Cada tema avalíase ao remate. No exame de cada tema 

aparecerá reseñada a cualificación de cada exercicio. Avisremos con tempo do tipo de exercicio 

que se require para cada competencia, por exemplo, mapa mudo, situar nunha liña do tempo, ler 

palabras dun texto grego ou latino… 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:  

  Traballo 

diario:    

50

% 

% caderno, exposicóns orais e traballos en grupo  

  Exames…….: 50

% 

% exame de cada tema  

 NOTA DE AVALIACIÓN: Media de traballo diario cos exames de cada tema.  

 

RECUPERACIÓN:  Se exame . Avaliación continua e exame final global de mínimos 
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EDUCACIÓN FÍSICA  

CURSO 3º ESO              AVALIACIÓN 3ª              ANO ACADÉMICO 2017-18 

 

A– Programa 

Tema 10: Deportes individuais e colectivos. 

Duración aproximada: 12 sesións. 

Contidos científicos: historia do deporte individual ou colectivo. Partes da sesión de actividade física. 

Exercicios específicos para o deporte elixido. Volta a calma específica para o deporte.    

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer a orixe dun deporte individual e 

colectivo. Realizar as partes dunha sesión de introdución axeitadamente. Realizar exercicios xerais e 

específicos para o quecemento e volta á calma para un deporte individual ou colectivo. Coñecer as 

posibilidades do entorno próximo para a práctica dun deporte. 

 

Tema 11: o Bádminton. 

Duración aproximada: 8 sesións. 

Contidos científicos: as técnicas de golpeo en bádminton. Aspectos tácticos do bádminton. Bádminton 

como deporte para a mellora dos parámetros da condición física. Bádminton como deporte para a 

mellora da distribución espacial. Quecementos. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos: Coñecer e realizar con éxito as diferentes técnicas de golpeo do 

bádminton atendendo a aspectos tácticos. Entender o bádminton como un recurso de ocio e lecer e 

as melloras fisiolóxicas que a súa práctica implica. Saber organizar torneos de bádminton nun 

contexto escolar. Realizar quecementos axeitados á práctica do bádminton. 

 

Tema 12: condición física. 

Duración aproximada: 2 sesións. 

Contidos científicos: Control da frecuencia cardiaca cara a mellora dos factores da condición física. 

Procedementos para a avaliación dos factores da condición física coa saúde. Métodos de 

adestramento para a mellora das capacidades físicas básicas. Avaliación da condición física saudable 

e realización de actividades para a súa mellora. 

Criterios de avaliación: coñecer as probas de valoración da condición física. Comparar e entender os 

resultados propios cas marcas a nivel estatal e europea. Mellorar os resultados respecto da primeira 

avaliación ou acadar resultados semellantes aos da media nacional. 

 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 
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o máximo posible. 5. Respectar sempre as posibilidades de rendemento alleas e propias, así como as 

opinións dos compañeiros. 6. Xogar con competitividade e limpeza. 7. Implicarse na materia. 8. 

Amosar interese polos contidos da materia. 9. Levar unha hixiene óptima no centro. 10. Ser capaz de 

traballar en equipo. 

B2) Específicos para o trimestre: 1. Entender a importancia da distribución espacio-temporal á hora de 

preparar unha sesión de actividade física. 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 bádminton e as decisións arbitrais. 5. Respectar o 

medio no que desenvolvemos a actividade física, tanto o próximo urbano como o natural. 

 

 C.- Avaliación. 

C1) Instrumentos de cualificación: 

Contidos conceptuais (saber): 

 Proba obxectiva de coñecementos (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. 
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MATERIA : EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 
 
A.-PROGRAMA 
 

 CONTIDOS:  1.- Ilusións ópticas. 2.- A linguaxe visual. Lectura de imaxes. Función das imaxes. 

Denotación e connotación. Encadres e angulación. A imaxe publicitaria. 3.- Representación obxetiva de 
sólidos. Introdución aos sistemas perspectivos. Vistas diédricas dun sólido. Axonometría cabaleira e 
isométrica aplicadas a volumes sinxelos. 
 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES: 1.- Coñece os elementos da linguaxe visual. 2.-

Clasifica imaxes según a súa función.3.- Diferencia en imaxes o nivel denotativo e connotativo. 4.-
Identifica os encadres e angulacións en imaxes.5.- Identifica os recursos visuais en imaxes publicitarias. 
6.- Realiza perspectivas cabaleiras e isométricas de volumes sinxelos, sobre redes e empregando 
escuadra e cartabón. 7.- Debuxa correctamente as vistas principais de sólidos con planos inclinados, 
curvas e aristas ocultas. 8.- Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en orde e estado 
perfectos, e achégao á aula cando é necesario para a elaboración das actividades de clase. 

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: Segunda semana de Xuño 
    
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.  
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MATERIA : FÍSICA E QUÍMICA 
 
CURSO: 3º ESO           AVALIACIÓN: 3ª                     

 

 

A.-PROGRAMA 

UNIDADE 5. ELEMENTOS E COMPOSTOS. A TÁBOA PERIÓDICA 

DURACIÓN APROXIMADA: 1 mes 
 

CONTIDOS : 
 

1.       Os elementos químicos. 

2.       A clasificación dous elementos químicos. 

3.       A táboa periódica dous elementos. 

4.       Os compostos químicos. Fórmulas 

5.       A masa molecular. 
6.       O concepto de mol 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
1. Recoñecer que vos modelos atómicos son instrumentos interpretativos dás distintas teorías e 

a necesidade dá súa utilización para a interpretación e comprensión dá estrutura interna dá 

materia. 

2.       Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

3. Coñecer como se unen vos átomos para formar estruturas máis complexas e explicar as 

propiedades dás agrupacións resultantes. Formular os compostos inorgánicos. 

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

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES: 

 
1.       Xustifica a actual ordenación dous elementos en grupos e períodos na Táboa Periódica. 

2.  Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa posición 

na Táboa Periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como referencia ou gas 

nobre máis próximo. 

3. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando este 

feito en substancias de uso frecuente e calcula as súas masas moleculares... 

4. Recoñece vos átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, 

clasificándoas en elementos ou compostos, baseándose na súa expresión química.
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Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos seguindo as normas dá IUPAC 
 

 

UNIDADE 6. 

AS REACCIÓNS QUÍMICAS. INTRODUCIÓN Á ESTEQUIOMETRÍA 

 
DURACIÓN APROXIMADA:15DÍAS 

 

 

CONTIDOS: 

 
1.       Cambios físicos e químicos. 

2.       As reaccións químicas. 

3.       Lei de conservación dá masa. 

4.       A ecuación química. 
5.       Reaccións químicas de interese. 

 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de experiencias sinxelas 

que poñan de manifesto si fórmanse ou non novas sustancias. 

2.       Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas sustancias noutras. 
3. Describir a nivel molecular ou proceso polo cal os reactivos transfórmanse en produtos en 

términos dá teoría de colisións. 

4. Deducir a lei de conservación dá masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas non laboratorio e/ou de simulacións por ordenador. 
5. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de determinados 

factores na velocidade dás reaccións químicas. 

6.       Valorar a importancia dá industria química na sociedade e a súa influencia non medio 
ambiente. 

7. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a aplicación do 

método científico e a utilización dás *TIC. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES: 
 
 

1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións dá vida cotiá en función de que 

haxa ou non formación de novas sustancias. 
2.1. Sabe que unha reacción química é un cambio químico e identifica cales son os reactivos e 

os produtos de reaccións químicas sinxelas interpretando a representación esquemática 

dunha reacción química (ecuación química axustada). 

2.2. Coñece vos principais indicadores que acompañan a unha reacción química. 
2.3. Obtén, a partir dunha ecuación química axustada, as distintas relacións de estequiometría 

posibles, e utilízaas para realizar cálculos de cantidades de reactivos ou produtos. 

2.4. Coñece as propiedades químicas identificativas de ácidos e bases, así como a reacción de
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neutralización. 

2.5. Describe as reaccións químicas de *combustión e ou proceso químico global dá 

fotosíntese. 
3.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir dá teoría atómico-molecular e a 

teoría de colisións. 

4.1. Recoñece cales son vos reactivos e vos produtos a partir dá representación de reaccións 

químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei de conservación dá 

masa. 

5.1. Coñece ou concepto de velocidade de reacción e a importancia desta magnitude, tanto 

desde ou punto de vista biolóxico como tecnolóxico. 
5.2. Propón ou desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar 

experimentalmente ou efecto dá concentración dúas reactivos na velocidade de formación 

dúas produtos dunha reacción química, xustificando este efecto en términos dá teoría de 

colisións. 

5.3. Coñece vos factores dous que depende a velocidade dunha reacción química e xustifica a 

súa influencia mediante a teoría dás colisións e a teoría cinética. Interpreta situacións cotiás 

nas que a temperatura inflúe significativamente na velocidade dá reacción. 

6.1. Coñece a orixe e as consecuencias dun problema *medioambiental de ámbito global, 
como é a choiva aceda. 

6.2. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para *mitigar vos problemas 

medioambientais de importancia global. 
7.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo 

aplicando ou método científico, e utilizando as TIC para a procura e selección de información 

e presentación de conclusións. 

7.2. Participa, valora, xestiona e respecta ou traballo individual e en equipo 
 
 

 
B.-AVALIACIÓN 

 

 

INSTRUMENTOS: 
 

 

DE CONTROL DE TRABALLO DIARIO 

Terase en conta ou traballo diario, as saídas ó encerado , a participación e a colaboración 

cos compañeiros e a boa actitude, tanto na aula coma non laboratorio. 
 

 

EXAMES 

EXAME 1. 

Data aproximada: 7-11 maio 

CONTIDO. Tema 5 
 

 

EXAME 2. 

Data aproximada. 11-19 de xuño 

CONTIDO. Tema 6
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Os exames constarán de cuestións de razoamento e problemas de cálculo numérico 

onde pódanse valorar todos vos estándares de aprendizaxe. 
 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Realizaranse dúas probas escritas por avaliación. A avaliación de procedementos e 

actitudes basearase na observación directa do alumnado, cooperación dentro do grupo, 

dinamización do grupo, solidariedade, colaboración, coidado e respecto polos materiais 

empregados e interese cara a materia. As probas escritas consistirán en cuestión razoadas e 

problemas, cada un cunha puntuación establecida, enfocados a avaliar vos estándares de 

aprendizaxe propostos. 

Coas notas dá avaliación realizarase a media ponderada, ou primeiro exame terá un peso 

do 

40% e ou segundo un 60%, xa que non segundo exame entrará de novo a materia do 

primeiro; cando a nota dun exame individual sexa menor de dous puntos sobre dez, 

neste caso non se fará media. 

Para superar a avaliación a nota media dúas exames debe de ser igual ou superior a 5. 

Aqueles alumnos que pasen do 4,25 terase en conta a súa cooperación e observación 

directa dás tarefas na clase para ou redondeo dá nota. O mesmo sucederá para ou 

redondeo de calquera nota. 

Despois de cada avaliación realizarase unha recuperación para vos alumnos/as avaliados 

negativamente. As actividades de recuperación serán individuais: cumplimentación de 

actividades de repaso por parte do alumno e realización dun exame individual. Os 

contidos deste serán vos correspondentes á avaliación e a tipoloxía dás probas análoga. 

. 

NOTA FINAL. A cualificación final do alumno obturase a través dá nota media das 

avaliacións, 
tendo en conta que para superar a materia será necesario ter superados todos as 

avaliacións ou ben ter superados dúas e na outra ter como mínimo unha nota de 3,5 e 

neste caso faríase a nota media coas outras avaliacións superadas. Na 3ª avaliación, xa se 

porá como nota no boletín a final. 

As probas extraordinarias de setembro serán dos estándares que se puxeron en cada 

tema como mínimos para aprobar a materia e para superalas será necesario obter unha 

nota mínima de 5. 
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MATERIA : FRANCÉS 
 
CURSO: 3….º ESO          AVALIACIÓN:3ª                      ANO ACADÉMICO:17/18 
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: Leçon5: TU M‟ AIMES ? 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10h 
 CONTIDOS  : 

  La obligación (repaso). 
 La prohibición (repaso). 
 Los adverbios acabados en –ment.  

Los pronombres demostrativos.  
 Reconocer el léxico de los sentimientos.  
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el cuidado del 

medioambiente.  
 La obligación (repaso). 
 La prohibición (repaso). 
 Los adverbios acabados en –ment.  
 Los pronombres demostrativos. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias 
básicas en el proceso de comunicación escrita (planificación, textualización y 
revisión 
 
Emite propuestas y opiniones correctamente 

 
TEMA 2: UNITÉ 6 : TU ES D‟ ACCORD ? 

 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10h 
  CONTIDOS  : Dar su opinión. 

 Expresar sus ideas. 
 Los pronombres relativos que, où, dont. 
 Los adverbios afirmativos si y oui. 
 Utilización del vocabulario relativo a las ONG. 
 Reconocimiento y utilización del léxico utilizado para dar una opinión, 

expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 . Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas 
estructuras dadas como modelo, completar un diálogo.  

Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en 
las comunicaciones escritas 
Expresión oral sobre temas relacionados con esta unidad 
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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  
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ASIGNATURA: INGLES 

 

CURSO: 3º ESO                                AVALIACION:3ª                  ANO ACADEMICO: 17-18 

 

A.- PROGRAMA 

4. TE

MA 7 

5. Blast Off!! 

6. Duracion aproximada 15 dias 

7. CONTIDOS: O espacio e as viaxes espaciais,museo espacial, lectura de un proxecto 

escolar sobre viaxes espaciais e dun folleto informativo sobre unha exposicion sobre Marte, 

gramatica estudio dos tempos futuros e das condicionais de primeiro tipo, audicions falando de 

planes futuros e facendo prediccions de cara ao futuro, reproducir oralmente os audios facendo 

os cambios necesarios para que sexan persoais, redaccion escrita dun texto imaxinando e 

predecindo como sera a vida dentro de 70 anos e usando conectores de adicion 

8. TE

MA 8 

9. Saving Our Cities 

10. Duracion aproximada 15 dias 

11. CONTIDOS: A cidade, servicios, facilidades e medio ambiente, lectura de dous textos 

sobre a contaminacion en China e cidades en perigo, gramatica presente perfecto simple, for/ 

since, audios facendo recomendacions e discusion sobre os resultados da enquisa “How green 

are you?”,oralmente pedir e dar indicacions para moverse pola cidade e experiencias verdes, 

por escrito usando conectores de cusa e efecto blog de vacacions. 

12. TE

MA 9 

13. What's New? 

14. Duracion aproximada 15 dias 

15. CONTIDOS:Vocabulario referido a telefonia mobil e outras tecnoloxias, lecturas “ 

Saving the rainforest” guia dun programa televisivo “Technology and health”, gramatica a voz 

pasiva, audios falar de diferntes actitudes cara os telefonos moviles , e novos inventos, escribir 

un ensaio de opinion e ser quen de detectar e correxir erros comuns. 

16. 3ª 

Aval. 

17. ESTANDARES DE APRENDIZAXE BASICOS: O alumn@ coñece e usa 

axeitadamente o vocabulario estudiado. Comprende os textos escritos e contesta a preguntas 

sobre eles e fai resumos. Entende os audios e pode falar de temas similares dando opinion 

personal, resumindo datos, agree/disagree etc. Usa con certa seguridade e correccion as 

estructuras gramaticais estudiadas. 

 

B.-AVALIACION 

18. INSTRUM

ENTOS 

19. De control do CLASSROOM WORK: Chamadas de clase, pequenos exames 

ou controis, proxectos escritos exposicions orais, participacion nas diferentes 

actividades tanto individuais como de grupo, amosar o interes polo aprendizaxe da 

lingua.A inclusion dun libro de lectura adaptada e opcional a cada profesor. 

20. EXAMES: Maximo dous por avaliacion 

21. EXAMEN 1 Mediados de Abril aproximadamente 

22. EXAMEN 2 Primeiros de Xuño aprox. 

23. CONTIDOS e ESTRUCTURA 

24. o examen consta de os diferentes apartados Reading Writing Listenig e 

Speaking agas de valorar o uso do vocabulario e a gramatica. 

25. CRITERIO

S 

26. Listening 10% 

27. Reading 10% 

28. Writing 20% 

29. Grammar 15% 

30. Vocabulary 15% 

31. Speaking 20% 

32. Classroom Work 10% 

33. O alumn@ ten que ter acadado un minimo dun 30% en cada apartado para que 

se considere aceptable. Non podera haber ningun apartado en blanco<no caso de non 

superar a asignatura na convocatoria ordinaria tera que presentarse a proba 

extraordinaria de Setembro e o profesor daralle indicacions para poder preparala 
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MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

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

2018 

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: El mensaje y el contexto. El Barroco: la poesía 

 DURACIÓN APROXIMADA: 13 días 

 CONTIDOS: 1- El mensaje y el contexto. Sentido literal y figurado. Denotación y 

connotación. Tipos de lenguaje. Tabú, eufemismo. Cambio semántico. 2- La poesía: 

características básicas. 3- Ortografía: la tilde diacrítica. 4- El Barroco: poesía. Luis de 

Góngora. Francisco de Quevedo. Lope de Vega. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Aplicar estrategias de lectura comprensiva. 2- 

Participar en conversaciones y debates. 3. Diferenciar los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras en un texto oral o escrito. 4- Escribir textos 

coherentes según el tipo de texto, la situación comunicativa o la intencionalidad. 5- 

Utilizar adecuadamente frases hechas, locuciones y refranes. 6- Comprender las 

diferencias entre tabú y eufemismo. 7- Reconocer y corregir errores ortográficos y de 

acentuación. 8- Comprender e interpretar textos poéticos barrocos y desarrolla una 

actitud crítica ante la lectura. 

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

escritura. 2- Reconoce el tema y la intención comunicativa de diversos textos orales y 

escritos. 3- Diferencia, reconoce y explica los componentes denotativos y connotativos 

en el significado de las palabras en un texto oral o escrito. 4- Utiliza en textos propios y 

adecuadamente frases hechas, locuciones y refranes. 5- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos propuestos. 6- Comprende e interpreta textos 

poéticos barrocos y los sitúa en su contexto. 

 

TEMA 2: Las relaciones semánticas entre las palabras. El Barroco: la narrativa y el teatro 

 DURACIÓN APROXIMADA: 13 días 

 CONTIDOS: 1- Las relaciones semánticas entre las palabras: sinonimia, hiperonimia, 

hiponimia, antonimia, polisemia, monosemia, homonimia, paronimia. 2- La biografía. 3- 

Ortografía: la acentuación en palabras con diptongos e hiatos. 4- El Barroco: la narrativa 

y el teatro. Lope de Vega. Calderón de la Barca. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Aplicar estrategias de lectura comprensiva. 2- 

Configurar su propia opinión y compartirla con los demás en debates. 3- Conocer las 

relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

paronimia. 4- Reconocer los campos semánticos de las palabras: hiperónimos e 

hipónimos. Identificar familia léxica. 5- Conocer las características de las biografías, las 
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autobiografías y las memorias. 6- Reconocer y corregir errores ortográficos y de 

acentuación. 7- Comprender e interpretar textos narrativos y teatrales barrocos y 

desarrollar una actitud crítica ante la lectura. 

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

comunicativa de diversos textos orales y escritos. 2- Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra. 3- Identifica y comprende los casos de polisemia y 

homonimia. 4- Identifica, usa y explica los mecanismos léxicos. 5- Conoce las 

características de las biografías, las autobiografías y las memorias y las utiliza en la 

producción de textos propios. 6- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 

en textos propuestos. 7- Comprende e interpreta textos narrativos y teatrales barrocos y 

los sitúa en su contexto. 

 

TEMA 3: Las lenguas del mundo. Literatura del siglo XVIII 

 DURACIÓN APROXIMADA: 13 días 

 CONTIDOS: 1- Las lenguas del mundo: clasificación. Las lenguas romances. Las 

lenguas en España. 2- El texto expositivo: estructura y pautas de elaboración. 3- 

Ortografía: palabras juntas o separadas. 4- Literatura del siglo XVIII. Las fábulas. Prosa 

didáctica. Leandro Fernández de Moratín. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender la lectura de textos diversos y resuelve 

cuestiones sobre su contenido. 2- Reconocer el tema y la intención comunicativa de 

textos expositivos. 3- Identificar conectores textuales. 4- Configurar su propia opinión y 

compartirla con los demás en debates. 5- Identificar palabras románicas, reconociendo 

la realidad plurilingüe del mundo. 6- Conocer el origen del castellano, identificando el 

valor del latín como lengua madre. 7- Reconocer y valorar la existencia de distintas 

lenguas en el Estado español. 8- Reconocer y corregir errores ortográficos y de 

acentuación. 9- Comprender, valorar e interpretar textos neoclásicos y desarrollar una 

actitud crítica ante la lectura. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Reconoce y analiza la intención 

comunicativa del texto expositivo. 2- Escribe textos expositivos con adecuación, 

cohesión y coherencia. 3- Identifica y usa palabras anglosajonas en el castellano, 

reconociendo la realidad plurilingüe del mundo. 4- Comprende el origen del castellano y 

valora la herencia latina. 5- Reconoce la existencia de distintas lenguas en el Estado 

español e identifica la zona geográfica donde se hablan. 6- Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. 7- Comprende e interpreta textos 

neoclásicos y los sitúa en su contexto. 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Cuadernos, realización de guías de lecturas, actividades y ejercicios propuestos en clase, 

exposiciones orales, trabajos escritos orales o colectivos. 
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 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 4 y el 8 de junio de 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Resume y esquematiza textos propuestos. 

 Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 

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

 Reconoce tabú y eufemismo, denotación y connotación. 

 Identifica las características básicas de la poesía, la biografía y los textos expositivos. 

 Establece diferencias entre las distintas relaciones semánticas. 

 Corrección de textos con errores de acentuación. 

 Identifica  y clasifica clases de palabras en un texto propuesto. 

 Reconoce autores y obras literarias estudiados. 

 Analiza  y comenta textos literarios barrocos y del siglo XVIII. 

     

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 
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  Sen exame  Mediante un examen y la valoración del trabajo diario 

   

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

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

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

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

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

   

   

            LINGUA E LITERATURA GALEGA CURSO 17-18 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE  XERAIS PARA A 3ª AVALIACIÓN 

(Naqueles  grupos nos que non fose completados os contidos didácticos marcados para a 2ª 

avaliación completaranse ditos contidos na 3ª avaliación.) 

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). 

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

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

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

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

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). 

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

lingua. 

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

 
LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet 
para obter, organizar e seleccionar información. 
 
LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo 
os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. 
 
 
LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e 
escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 
 
LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas 
dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 
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LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a 
recoñece a postura de cada emisor. 
LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos.
 

 

TEMA 8 

DURACIÓN APROXIMADA : 8 sesións 

CONTIDOS ESPECÍFICOS TEMA 8 

O texto expositivo,O verbo,Rosalia de Castro 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 8 

 LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, 

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



 LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos 

e explicativos elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas .



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

expositivos e explicativos. 



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



 LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas 

materias curriculares elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e outras fontes de 

información. 



 LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, 

índices, paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, capítulos, etc. .

 

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

intención comunicativa e a tipoloxía textual.  

 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. 
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 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade 

Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. .



 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata 

1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.

 

 

 

TEMA 9 

DURACIÓN APROXIMADA : 8 sesións 

CONTIDOS ESPECÍFICOS TEMA 9 

O texto argumentativo,As perífrases verbais ,Curros Enríquez 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 9 

 LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 



 LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro do 

ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo.

 

 LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 

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

intención comunicativa e a tipoloxía textual.  

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

intención comunicativa e a tipoloxía textual.  

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. 

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

Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata 

1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
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TEMA 10 

DURACIÓN APROXIMADA : 8 sesións 

CONTIDOS ESPECÍFICOS TEMA 10 

Pondal 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 10 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. 

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

Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.  

 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata 

1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

TEMA 11 e 12 

DURACIÓN APROXIMADA : 15 sesións 

CONTIDOS ESPECÍFICOS TEMA 11 e 12 

Narrativa e teatro do XIX,conxuncións e locucións,os textos xornalísticos 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 11 e 12 

 

§ LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura de textos orais 

propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes). 

§ LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. . 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, 

crónicas, reportaxes 

§ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 

1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.  
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B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  
  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,libretas,exposicions para comprobar o se 
se acadaron os estándares de aprendizaxe básicos que se sinalan para cada tema e para o conxunto da 
avaliación. 
 EXAMES: 
 EXAMEN 1:         
 DATA APROXIMADA : A finais de abril 
 CONTIDOS  E ESTRUCTURA: Temas 8,9 ( de haber materia pendente  de avaliar  da 2ª 
avaliación incluirase neste 1º exame )       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. 
   
           EXAMEN 2:        
 DATA APROXIMADA:A comezos de xuño 
 CONTIDOS  E ESTRUCTURA: temas 10,11 e 12 ( vid o sinalado para o exame 1) 
     
EXAMEN 3: Libro de lectura : Sete caveiras de Elena Gallego.Ed. Xerais   
    
DATA APROXIMADA: finais de maio       
 
CONTIDOS  E ESTRUCTURA: control de lectura e preguntas sobre os elementos que interveñen no 
texto narrativo  ou poético de creación literaria .       
    
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
       
NOTA DE COÑECEMENTOS: 
      
 Traballo diario: 30 %       
 Exames…….:      70% 
     
 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  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. 
 
  Farase un exame de toda a materia da avaliación.     
 

A NOTA FINAL DO CURSO será a media das tres avaliacións, tendo en conta as recuperacións 

e sempre que a nota para facer tal media sexa igual ou superior a tres.Poderán facer unha nova 

recuperación , a final de curso, aqueles alumnos que teñan unha ou dúas avaliacións 

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

xeito que a cualificación da terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso. 
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MATERIA : MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
CURSO: 3º ESO                              AVALIACIÓN:3ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 7: Funcións 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
 CONTIDOS :  

F Coordenadas cartesianas 
F Concepto de función 
F Formas de expresar unha función 

F Dominio e recorrido 

F Estudio dunha función 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
34.  

B4-1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación 
gráfica.. 
B4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis 
adecuada en función do contexto. 
B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do 
seu contexto.  
B41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o 
fenómeno exposto. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer os conceptos de función, dominio e imaxe. Achar imaxes e antiimaxes. Coñecer 
o significado da gráfica dunha función. Identificar se un punto pertence ou non á gráfica 
dunha función. Interpretar a gráfica dunha función asocianda a un contexto 
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TEMA 
8: 

Funcións lineais e cuadráticas 

 35. DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 

 CONTIDOS :  
F Función constante 
F Función de proporcionalidade  directa 
F Funcións lineais,  

F Estudo de funcións lineais: A recta. 

F Ecuación punto-pendente; ecuación da recta que pasa por dous puntos. 

F Ecuación xeral dunha recta. 

F Funcións cuadráticas 

F Estudo de funcións cuadráticas: A parábola. 

F Aplicacións das funcións lineais e cuadráticas. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B4-1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación gráfica.. 

B4-1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado describindo o fenómeno 
exposto. 
B4-2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que poden modelizarse mediante unha 
función lineal, valorando a utilidade da descrición deste modelo e dos seus parámetros, para 
describir o fenómeno analizado. 
B4-2.1. Determina as diferentes formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada 
(Ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, 
e represéntaa graficamente. 
B4-2.2 Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa 

B4-3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funcións 
cuadráticas, calculando os seus parámetros e as súas características. 
B4-3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao dous e represéntaa 
graficamente. 
B4-3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Identificar funcións lineais e cuadráticas. Coñecer o concepto de pendente dunha recta. Achar 
a eacuación dunha recta . Identificar a parábola como a gráfica da función cuadrática. 
Representar parábolas identificando os puntos de corte cos eixes e o vértice 
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TEMA 
9: 

Corpos xeométricos 

 36. DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 

 CONTIDOS :  
F Tronco de pirámide.Área e volume 

F Tronco de cono. Área e volume 

F A esfera terrestre: coordenadas xeográficas. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3-2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos elementais, de 
exemplos tomados da vida real, representacións artísticas como pintura ou arquitectura, ou da 
resolución de problemas xeométricos 
B3-2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver 
problemas contextualizados. 
B3-.6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización de 
puntos 
B3-6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de 
situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Calcular áreas e volumen de corpos xeomátricos. Resolver problemas relacionados co cálculo 
de áreas e volúmenes de corpos tomados da vida real. 

  
  
TEMA 
10: 

Probabilidade 

 37. DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 

 CONTIDOS :  
F Experimentos aleatorios. 
F Sucesos. 
F Operacións con sucesos; unión e intersección de sucesos; suceso complementario. 

F Probabilidade dun suceso. 

F Regra de Laplace. 

F Frecuencia e probabilidade. 

F Propiedades da probabilidade; sucesos compatibles e incompatibles; propiedades 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B5-4. Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso asociado a un experimento aleatorio 
sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace ou 
os diagramas de árbore, e identificando os elementos asociados ao experimento. 
B5-4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 
B5-4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar.  
B5-4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son 
equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores 
ou outras estratexias persoais. 
B5-4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en 
situacións de incerteza. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Distinguir experimento aleatorio de determinista. Formular sucesos nun experimento aleatorio 
Coñecer a relación entre frecuencia e probabilidade. Identificar sucesos compatibles ou 
incompatibles. Aplicar a regra de Laplace para calcular probabilidades de sucesos sinxelos 
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B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 7-11 Maio   
     Exame 2: na semana 11-15 Xuño  
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 
A realización deste exame queda a criterio de cada profesor 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 
Número: a criterio do profesor 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía 
con ela e a puntuación outorgada 

Intervencións (referidas a algún estándar).  

Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 

Outros ((referidos a algún estándar).  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 
 En cada momento do proceso (avaliacións parciais ) a nota será a media ponderada das 
notas dos estándares avaliados ata ese momento calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.8*X+ 0.2*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos ata o momento 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
ata o momento 
Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó 
criterio “ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , 
ó interese e ó esforzo amosado polo alumno 

  
RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 
 
AVALIACIÓN FINAL: 
Igual que para as parciais , é decir, a nota será a media ponderada das notas dos estándares 
avaliados durante o curso, calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.8*X+ 0.2*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
durante o curso 
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Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó 
criterio “ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , 
ó interese e ó esforzo amosado polo alumno. 
 

                                         MATERIA :MÚSICA  

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

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE 9 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 
CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: Os intervalos. Tipos de intervalos. As escalas e os 

graos da escala. A clave de Fa en 4ª. As indicacións de tempo. 2Historia da música: O 

Romanticismo II: A música vocal romántica. E audicións. 3.-Descubri-la música: A 

Traviata de G. Verdi. 4.-Práctica vocal e instrumental: O voso galo, comadre. Coro dos 

peregrinos de Wagner. A donna é mobile de Verdi. 5.-Música moderna: os anos 90 e o 

triunfo do mercado I, e as tendencias I. E audicións. 6.-Intérpretes Galegos: Marcos 

Teira. E audicións. 7.-Actividades. Clara Wieck Schumann. 8.- Emprego e coñecemento 

dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das creacións musicais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Procurar o axuste da entoación de cancións e o 

ritmo nas montaxes instrumentais. B1.2.Comprender e definir correctamente os 

seguintes conceptos: intervalos, escalas e graos da escala, clave de Fa en 4ª e 

indicacións de tempo. B1.3.Identificar e crear os distintos tipos de intervalos. 

B1.4.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. B1.5.Realizar improvisacións e composicións 

vocais e instrumentais. B2.6.Identificar auditivamente distintas escalas. B2.7.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. 

B3.8.Recoñecer e explicar a música vocal no Romanticismo e os seus compositores. 

B3.9.Relacionar, coñecer e explicar as diversas tendencias da música moderna dos 

anos 90 e o triunfo do mercado I. B3.10.Adquirir coñecementos básicos sobre o 

intérprete Marcos Teira e a súa música. B4.11.Elaborar un traballo sobre as novas 

tecnoloxías. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Entoa correctamente as cancións e interpreta 

adecuadamente o ritmo nas montaxes instrumentais. B1.2.Sabe, comprende e define 

correctamente dos seguintes conceptos: intervalos, escalas e graos da escala, clave de 

Fa en 4ª e indicacións de tempo. B1.3.Identifica e crea os distintos tipos de intervalos. 

B1.4.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. B1.5.Realizar improvisacións e composicións 

vocais e instrumentais. B2.6.Identifica auditivamente distintas escalas. B2.7.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. 

B3.8.Sabe, recoñece e explica a música vocal no Romanticismo e os seus compositores. 

B3.9.Sabe, relaciona, coñece e explica as diversas tendencias da música moderna dos 

anos 90 e o triunfo do mercado I. B3.10.Adquire coñecementos básicos sobre o 

intérprete Marcos Teira e a súa música. B4.11.Elabora un traballo sobre as novas 
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tecnoloxías. 

 

 

 

 

 

TEMA 2: UNIDADE 10 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: O acompañamento: os acordes. O tresiño. 2.-Historia 

da música: O nacionalismo musical; Nacionalismo ruso; nacionalismo checo; 

nacionalismo escandinavo; nacionalismo húngaro; nacionalismo americano; e 

nacionalismo español. E audicións. 3.-Descubri-la música: A mañá de Grieg e O amor 

bruxo de Falla. 4.-Práctica vocal e instrumental: O Moldava, O Príncipe Igor, Alalá e 

Amoriños collín. 5.-Música moderna: Os anos 90: as tendencias II. A música en España. 

E audicións. 6.-A música en Galicia: The Weak Force. E audicións. 7.-Actividades. Alma 

Schindler Mahler. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Comprensión e definición correcta dos seguintes 

conceptos: o acompañamento, os acordes e o tresiño. B1.2.Interpretar vocal e 

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

individual e/ou en grupo e memorizar as pezas musicais desta unidade, e indicar a 

textura das mesmas. B2.3. Recoñecer auditivamente e determinar e saber a obra, 

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

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

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

as escolas, e os seus compositores. B3.5.Relacionar, coñecer e explicar as diversas 

tendencias da música moderna dos anos 90 e o triunfo do mercado II, e a música en 

España. B3.6.Adquirir coñecementos básicos sobre The Weak Force. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Sabe, comprende e define correctamente os 

seguintes conceptos: o acompañamento, os acordes e o tresiño. B1.2.Interpreta vocal e 

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

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

das mesmas. B2.3.Recoñece auditivamente e determina e sabe a obra, época, autor, 

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

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

seleccionadas. B3.4.Sabe, recoñece e explica a música no Nacionalismo, as escolas, e 

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

música moderna dos anos 90 e o triunfo do mercado II, e a música en España. 

B3.6.Sabe e adquire coñecementos básicos sobre The Weak Force. 

TEMA 3: UNIDADE 11 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: As escalas cromáticas. O semitón diatónico e 

cromático. As notas de adorno. 2.-Historia da música: O Impresionismo musical. O 

Dodecafonismo. Outras tendencias musicais europeas. España, a xeración do 27 ou da 

República na música.  E audicións. 3.-Descubri-la música: A danza do sabre (A. 

Katchaturian). 4.-Práctica vocal e instrumental: Don´t worry be happy (B. McFerrin). 
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Carros de lume (Vangelis). Bolero (M. Ravel). Aparta loureiro verde (popular). 5.-A 

música moderna: os anos 2000: a era tecnolóxica. Principais tendencias desta década. 

O rock en España. E audicións. 6.-Música en Galicia: Dios Ke Te Crew. Forraje. E 

audicións. 15.-Actividades. Germaine Tailleferre. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Comprender e definir correctamente os seguintes 

conceptos: as escalas cromáticas, o semitono diatónico e cromático e as notas de 

adorno. 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 nos albores no século XX e o período de entreguerras (Impresionismo, 

Dodecafonismo, Outras tendencias europeas, e España coa xeración do 27) e os 

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

moderna na actualidade –os anos 2000: a era tecnolóxica, principais tendencias de esta 

década: Reino Unido, EUA, e o rock en España-. B3.6.Adquirir coñecementos básicos 

sobre Dios Ke Te Krew e Forraje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Sabe, Comprende e define correctamente os 

seguintes conceptos: as escalas cromáticas, o semitono diatónico e cromático e as 

notas de adorno. B1.2.Interpreta vocal e instrumentalmente (con frauta ou instrumental 

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

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

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

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

á que pertencen distintas audicións ou pezas musicais seleccionadas. B3.4.Sabe, 

recoñece e explica a música nos albores no século XX e o período de entreguerras 

(Impresionismo; Dodecafonismo; Outras tendencias europeas; e España coa xeración 

do 27) e os compositores. B3.5.Sabe, relaciona, coñece e explica as diversas tendencias 

da música moderna na actualidade –os anos 2000: a era tecnolóxica, principais 

tendencias de esta década: Reino Unido, EUA, e o rock en España-. B3.6.Sabe e 

adquire coñecementos básicos sobre Dios Ke Te Krew e Forraje. 

TEMA 4: UNIDADE 12 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 CONTIDOS: 1.- Linguaxe musical: Escritura musical non convencional. 2.-Historia da 

música: Novas tendencias da música despóis da Segunda Guerra Mundial –serialismo 

integral; música concreta; música electrónica; música aleatoria; música estocástica; 

música minimalista-; As novas tendencias musicais en España. E audicións. 3.-Descubri-

la música: Ionización (E. Varése). 4.-Práctica vocal e instrumental: Killing me softly (Ch. 

Fox/N. Gimbel). O piano (M. Nyman). A lista de Schindler (.J Williams). San Benitiño de 

Lérez (popular). Raindrops keep falling on my head (H.D./B.B.). 5.-O apaixonante mundo 

das versións. Qué é unha versión? 6.-A música en Galicia: Odaiko Percusion Group. E 

audicións. 7.-Actividades. Sofía Gubaidulina. E audicións. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Comprensión e definición correcta dos seguintes 

conceptos: escritura musical non convencional. 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, 
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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 despois da II 

Guerra Mundial (Serialismo integral, música concreta, electrónica, aleatoria, estocástica, 

minimalista, etc., e as novas tendencias en España) e os compositores. B3.5.Definir que 

é unha versión. B3.6.Adquirir coñecementos básicos sobre Odaiko Percussion Group. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Sabe, comprende e define correcta dos 

seguintes conceptos: escritura musical non convencional. B1.2.Interpreta vocal e 

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

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

das mesmas. B2.3.Recoñece auditivamente e determina e sabe a obra, época, autor, 

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

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

seleccionadas. B3.4.Sabe, recoñece e explica a música despois da II Guerra Mundial 

(Serialismo integral, música concreta, electrónica, aleatoria, estocástica, minimalista, 

etc., e as novas tendencias en España) e os compositores. B3.5.Define que é unha 

versión. B3.6.Sabe e adquire coñecementos básicos sobre Odaiko Percussion Group.  

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 30 de abril ó 8 de Maio do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 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 1 de xuño ó 8 de Xuño do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 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 1 de 

xuño ó 8 de Xuño do 2018 e entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos das 

unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. É preciso unha nota mínima de 3 puntos 
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sobre 10 para cada un dos exames escritos para que esta parte escrita faga media co 

resto dos apartados. 

  EXAMEN 3:       

   DATA APROXIMADA: Do 1 de xuño ó 8 de Xuño do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

 

 

 

 

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

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

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

oral a evalúa cun examen entre o 1 de xuño ó 8 de Xuño do 2018 tal como se acaba de 

relatar ou durante o trimestre a través de controis dos que o profesor informa de cando 

se fan e a qué alumnos lles toca. En calquera caso a súa valoración é dun 6´68% na 

nota de avaliación, tal como se reflexa abaixo.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN de 3ª eval de 3º eso: 

 O traballo diario do terceiro trimestre valórase cun 6´68% na nota da 3ª avaliación, que 
se traducen en 0´668 puntos. 

 Os exames do terceiro trimestre valóranse cun 26´72% na nota da 3ª avaliación, que 
se traducen en 2‟672 ptos. Os exames do 3º trimestre engloban o exame 1, o examen 
global de toda a materia do curso e o examen práctico oral. Dos 2‟672 ptos que 
corresponden ós exames do terceiro trimestre 0‟668 pto corresponde ó examen 
práctico-oral, e 2‟004 ptos corresponden ó conxunto do exame 1 e o examen global 
(cada un valería o 1‟002 ptos, pero se só se fixese un dos exames deste conxunto éste 
valería o total de 2‟004 ptos).  

 A nota da 3ª avaliación inclúe todas as notas do curso coas seguintes porcentaxes:  

 
Nota da 3ª avaliación = 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. 
 

1. De entre os 10 ptos da nota da 3ª avaliación ou da nota final, tendo en conta as 
respectivas porcentaxes anteriores, os 5 puntos correspondentes ó grao mínimo de 
consecución para superar a avaliación quedarán da seguinte maneira: 4 puntos serán dos 
exámenes, 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. 
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 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 
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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 sobre os contidos da 1ª avaliación (no caso de que teña suspensa a 1ª avaliación) e 
sobre os contidos da 2ª avaliación (no caso de que teña suspensa a 2ª avaliación) e sobre 
os contidos do 3º trimestre (no caso de que teña suspenso o conxunto dos exames do 3º 
trimestre mais o traballo diario do 3º trimestre), e farase a finais do terceiro trimestre. 
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que superar un examen de recuperación 
oral sobre os contidos da 1ª avaliación (no caso de que teña suspensa a 1ª avaliación) e 
sobre os contidos da 2ª avaliación (no caso de que teña suspensa a 2ª avaliación) e sobre 
os contidos do 3º trimestre (no caso de que teña suspenso o conxunto dos exames do 3º 
trimestre mais o traballo diario do 3º trimestre), e farase a finais do terceiro trimestre. 
 
Nota final = nota da 3ª avaliación = nota da 1ª avaliación: 33'3 % (3'33 puntos) + nota da 2ª 
avaliación: 33'3% (3'33 puntos) + exames do terceiro trimestre: 26'72% (2'672 puntos) + 
traballo diario do terceiro trimestre: 6‟68% (0´668 punto) = 100% = 10 puntos 
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MATERIA :RELIXIÓN 

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

2018 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A MISIÓN E A ORGANIZACIÓN DA IGREXA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 

 CONTIDOS  : 1.- A Igrexa, a sua organización e a sua misión no mundo. 2.- O relato bíblico da 

“primeira comunidade cristiá”. 3.- O valor da solidariedade. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Tomar conciencia do vínculo entre o encontro con Cristo e 

a permanencia na Igrexa. 2.- Coñecer cómo  se estructura a xerarquía eclesiástica 

distinguindo os distintos niveis de funcións. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- Comenta a experiencia dalgunha persoa 

que se encontrase con Xesús na Igrexa e cómo encontrou a plenitude de vida (CL, AA, CSC, 

SIEE).. 2.- Compara a estructura das primeiras comunidades cristiás ca estructura da Igrexa 

católica actual. 

TEMA 2:         A HISTORIA DA IGREXA. 

  DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

  CONTIDOS: 1.- A Igrexa nos séculos  I ao XV. 2.- O relato bíblico do “Mago Simeón”. 

3.- O   valor da cooperación. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Destacar as caracterísiticas da Igrexa na época do 

   Imperio romano ( séculos I – V)  e na idade Media (séculos V – XV). 2.- 

Analizar a    importancia que tivo a Igrexa nestes séculos na sua aportación a 

historia e cultura de    España, Europa e occidente. 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- Demostra con exemplos como o 

   cristianismo xerou cultura ao longo da historia (CL, AA, CEC). 2.- Descubre 

como a Igrexa   fundou en Europa as primeiras escolas e universidades.  

TEMA 3: FE, ARTE E CULTURA 

  DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

  CONTIDOS: 1.- O patrimonio artístico e cultural da Igrexa. 2.- Relato bíblico: 

“Salomón e o   templo de Xerusalén”. 3.- O valor da tolerancia. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Identificar na cultura a riqueza e beleza que xera a 

fe. 2.-   Destaca a importancia do Camiño de Santiago para a cultura europea: alguhnas 

   curiosidades. 
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  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- Defende de forma razoada a 

influencia da   fe na arte, o pensamento, os costumes, a saúde, a educación... (CL, CSC, 

CEC). 2.-    Recoñece como o valor da tolerancia é necesario para mellorar a 

convivencia na familia, na   escola e na sociedade. 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,libretas,exposicions, participación activa, respeto e 

convivencia. 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de Maio. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

       Unidades 1, 2 y 3. Equilibrio teoría e práctica.   

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: X 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

  EXAMEN 3: (excepción á regla)       

   DATA APROXIMADA:       

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    50 %      

  Exames…….: 50 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

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

50%: exame que poderá ser oral ou escrito. 
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RECUPERACIÓN: 

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

  Sen exame  Farase un exame de toda a materia da avaliación.  

   

NOTA FINAL:  A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta as recuperacións. 

Poderán facer unha nova recuperación, a final de curso, aqueles alumnos que teñan unha o 

dúas avaliacións suspensas. A cualificación da terceira avaliación terá en conta as das 

avaliacións anteriores, de xeito que a cualificación da terceira avaliación será coincidente coa 

nota final de curso.  
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TECNOLOXÍA (3ª AVALIACIÓN) 
CONTIDOS 

 

Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos. Documentación técnica. Normalización. . 

Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.Propiedades dos materiais técnicos: técnicas de 

identificación.Elementos dun equipamento informático. Medidas de seguridade no uso dos sistemas de intercambio de 

información.Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

Documentación técnica. Normalización.Emprego das tecnoloxías da información e da comunicación. Elementos de 

información de productos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. Propiedades dos materiais técnicos: técnicas de 

identificación. Sistemas de control de computador. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
B1.2-Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos materiais e organizativos con 

criterios de economía, seguridade e respecto polo ambiente, e valorando as condicións do contorno de traballo 

B1.2Realiza as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos materiais e organizativos con 

criterios de economía, seguridade e respecto polo media ambiente, e valorando as condicións do contorno de 

traballo.B2.1 Int.erpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de productos tecnolóxicos.B3.1 Analizar 

as propiedades dos materiais utilizados na contrución de obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna, 

en relación coas propiedades que presentan as modificacións que se poidan producir..B4.4 Deseña, monta e programa 

un sistema sinxelo de control. B5.2 Utiliza de forma segura sistemas de intercambio de información. e simular circuitos 

con simboloxía adecuada e montar circuitos con operadores elementais.B5.3 Utiliza un equipamento informático para 

elaborar e comunicar proxectos técnicos 

 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 

Estándares Grao mínimo para 
superar a área 

Sesións 
aprox. 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

Data avaliación 
aprox. 

Instrumentos de 
avaliación/Procedemen 
tos de avaliación. 

Bloque4:Máquinas e sistemas:electricidade, electrónica e control. 

3ºTEB4.4.1 Elabora 
un programa 
informático que 
xestione o 
funcionamento dun 
sistema de 
control.20% 

Presenta un 
programa 
informático que 
xestione o 
funcionamento dun 
sistema control 

16 Procedementos: 
Análise das 
producións dos 
alumnos. 
Instrumentos: 
Producións 
informáticas.Proba 
obxectiva.. 

 
 
 
 
 
 

 
Finais de marzo 

Bloque1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

3º-TEB1.1.1- 
Deseña un prototipo 
que dá solución a 
un problema 
técnico, mediante o 
proceso de 
resolución de 

Deseña un prototipo 
que cumpre 
requisitos básicos 
para resolver un 
problema. 

 Procedementos:Análise 
de producións dos 
alumnos. 
Instrumentos: 
Producións plásticas. 
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problemas 
tecnolóxicos. 

 
Peso: 5% 

    

3º-TEB1.2.1 - 
Elabora a 
documentación 
necesaria para a 
planificación da 
construción do 
prototipo. 
Peso: 2% 

Presenta a 
documentación 
necesaria para a 
planificación da 
construción do 
prototipo. 

  
 
 
 
 
 
Finais de febreiro. 

3ºTEB1.2.3-Traballa 
en equipo de xeito 
responsable e 
respectuoso.4% 

Traballa de forma 
axeitada en grupo. 

2 Procedementos:Análise 
das producións dos 
alumnos. 
Instrumentos:Producións 
plásticas. 

Bloque2:Expresión e comunicación técnica. 

3ºTEB2.1.1 
Interpreta esbozos 
e bosquexos como 
elementos de 
información de 
productos 
tecnolóxicos.6% 

Interpreta e produce 
esbozos como 
elementos de 
prototipos ou 
maquetas. 

6 Procedementos:Observa 
ción.Análise das 
producións dos alumnos. 
Instrumentos:Proba 
obxectiva.. 

 

 
 
Principios de marzo. 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

3º-TEB1.2.2 - 
Constrúe un 
prototipo que dá 
solución a un 
problema técnico, 
mediante o proceso 
de resolución de 
problemas 
tecnolóxicos. Peso: 
12% 

Asiste á maioría das 
clases da aula Taller 
e participa de forma 
coherente na 
construción dun 
prototipo que 
cumpla os 
requerimentos 
básicos de 
funcionamento. 

 PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as: 
prototipo 
INSTRUMENTOS: 
Rúbrica. 

 

3º-TEB1.2.3 - 
Traballa en equipo 
de xeito 
responsable e 
respectuoso. Peso: 
2% 

Asiste á Aula taller e 
realiza a maioría 
das tarefas que se 
asignan no equipo, 
respectando a 
opinión e o traballo 
do resto. 

 PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: 
Rexistro anecdótico 
(anecdotario). Diario de 
clases. 

 

Bloque 3: Materiais de uso técnico 

TEB3.1.1 - Describe 
as características 
propias dos 
materiais de uso 
técnico, 
comparando as 
súas propiedades. 
Peso: 2% 

Fai unha lista coas 
características 
propias dos 
materiais de uso 
técnico comparando 
as súas 
propiedades 

 PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva 

 

TEB3.1.2 - Explica 
as técnicas de 
identificación das 
propiedades 
mecánicas dos 

Coñece as técnicas 
de identificación das 
propiedades 
mecánicas dos 
materiais de uso 

 PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva 
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materiais de uso 
técnico. Peso: 2% 

técnico.    

Bloque 5: Tecnoloxías da información e da comunicación 

TEB5.1.1 - Identifica 
as partes dun 
computador e é 
capaz de substituír 
e montar pezas 
clave. Peso: 1% 

Identifica as partes 
do ordenador 

 PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva 

 

TEB5.2.1 - Manexa 
espazos web, 
plataformas e 
outros sistemas de 
intercambio de 
información. Peso: 
2% 

Utiliza 
correctamente a 
aula virtual para 
consultar e aloxar 
arquivos 

 PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva 

 

-TEB5.2.2 - Coñece 
as medidas de 
seguridade 
aplicables a cada 
situación de risco. 
Peso: 1% 

Coñece a existencia 
de medidas de 
seguridade 

 PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase 

 

TEB5.3.2 - Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos 
informáticos e 
dispositivos 
electrónicos. Peso: 
2% 

Usa correctamente 
os ordenadores da 
aula, seguindo as 
indicacións do 
profesor/a 

 PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: 
Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

 

3º-TEB5.3.1 - 
Instala e manexa 
programas e 
software básicos. 
Peso: 4% 

Coñece o manexo 
de programas de 
software básicos 

 PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Memoria técnica 

 

-TEB5.3.3 - 
Elabora, presenta e 
difunde proxectos 
técnicos con 
equipamentos 
informáticos. Peso: 
4% 

Elabora  a memoria 
técnica básica do 
proxecto coas 
aplicacións 
informáticas 
adecuadas 
(procesador de 
texto, folla de 
cálculo, programa 
de deseño) e 
colabora na 
presentación ó resto 
da clase. 

 PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Memoria técnica. 

 

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica 

TEB2.2.1 - Produce 
os documentos 
relacionados cun 
prototipo 
empregando 
software específico 
de apoio. Peso: 4% 

Presenta algúns 
dos planos do 
prototipo utilizando 
software de deseño 
por ordenador. 
Realiza a memoria 
técnica con 
procesador de 
textos e folla de 

 PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Memoria técnica do 
proxecto 
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cálculo. 
 

 
 
 
 
 

Para cada estándar indícase o peso no curso. A nota da avaliación será a media poderada dos 
estándares avaliacdos ata ese momento(incluídos os das avaliacións anteriores se fose o caso). 
Ó remate da avaliaición ou do curso poderanse recuperar os estándares de maior peso non 
superados( a nova nota substituirá á anterior para a media ponderada). 
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MATERIA : VALORES ÉTICOS  
CURSO: 3 ESO                                 AVALIACIÓN: 3ª                          
 

A.-PROGRAMA 

TEMA 
9: 

CLASES E XERARQUÍA DE VALORES 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 
 

 CONTIDOS  :  
 

Definición de valor como o importante 

Características xerais dos valores 

 
  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

 

-O alumnado será capaz de definir que son os valores en tanto 
que o obxectivamente importante e de explicar, teóricamente e 
con exemplos as diversas características dos valores. Serán 
quen de aplicalos de xeito sinxelo á súa propia experiencia vital. 

 

Consecución axeitada á súa madurez das competencias clave e 

os elementos transversais, en especial a de comunicación 

lingüística, tanto oral como escrita, pero tamén as de educación 

cívica, aprender a aprender, competencias sociais e capacidade 

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

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  
 

Saber definir que é valor e como os valores axudan a vivir una 

vida máis humana (1 p) 

Saber resumir as características xerais dos valores (1 p) 

Explicar por qué os valores son obxectivos, aínda que a súa 

captación sexa subxectiva (1 p) 

Descibir como os valores son polares. Pór exemplos (1 p)  

Describir e explicar a xerarquía dos valores, dando conta das 

diversas famiias de valores e a súa relación xerárquica (2 p) 

Coñecer e xustificar que a persoa é o valor supremo. 

Xustificar por que os valores esixen a súa realización. Pór 

exemplos. (1 p) 

Ser quen de aplicar a teoría dos valores e a xerarquía de valores 

a casos sinxelos e concretos da vida cotiá (2 p) 
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TEMA 
10: 

VALORES ÉTICOS, NORMAS E VIRTUDES 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 
 CONTIDOS:  

Definción dos valores éticos na súa especificidade 

As normas 

As virtudes humanas 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

O alumnado será quen de explicar a especificidade dos valores 

éticos e comprender a súa importancia para a vida humana en 

tanto que fundados na liberdade e apelantes da 

responsabilidade. Saberán tamén describir que son as normas, 

tipos de normas e as normas baseadas nos valores éticos. Por 

último, coñecerán, saberán definir e explicar como se levan á 

vida as principais virtudes éticas.  

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) 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

Enumerar e explicar os principais trazos dos valores éticos e por 

que son superiores. (2 p) 

Explicar que son normas e cal son os diversos tipos de normas. 

(1 p) 

Definir as normas morais, cal son a súa procedencia, explicar a 

diferencia entre normas explícitas e implícitas (1 p) 

Explicar cómo os valores se encarnan en hábitos positivos ou 

virtudes. Definir que son virtudes (1 p) 

Definir e explicar qué é o carácter moral. (1 p) 

Coñecer e saber aplicar en casos prácticos as principais virtudes 

humanas (2 p) 
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TEMA 
11:  
 CONDUTA ANIMAL E CONDUTA HUMANA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 
  

CONTIDOS  :  

Conduta animal e humana: diferencias e semellanzas 

A liberdade 

 
  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

O alumnado será capaz de describir cal son as máis 
significativas diferenzas entre animais e seres humanos, 
explicando qué é a liberdade, os diversos empregos da liberdade 
e sendo quen de pór exemplos da vida cotiá no que se apliquen 
estes coñecementos.  

 

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

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  
 

Explicar as diferencias entre animais e seres humanos: situación 

ante a realidade, comunicación, moralidade, autoconciencia, 

actuar en función de valores, ser quen de dicir „non, …. Sabendo 

explicar e definir cada un destes ítems (2p) 

Explicar que é a liberdade. (1 p) 

Saber diferenciar entre liberdade-de e liberdade-para, sabendo 

pór exemplos de cada un delas. (1p) 

Ser quen de realizar un pequeno ensaio sobre algunha das 

características máis sobresaíntes e exclusivas do ser humano 

aplicándoo en cada caso tanto á vida cotiá como ilustrándoo con 

algún exemplo egrexio da historia. Ser quen de explicalo 

oralmente aos compañeiros (2p) 
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INSTRUMENTOS: 
 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

Igual que na primeira avaliación 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de maio ou comezos de xuño 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Unidades 9 a 11 
Constará de tres a cinco estándares de aprendizaxe básicos. 
Opcionalmente poderá poñerse algún comentario dalgunha narración ou algún 
caso práctico. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo 
diario:    

30 %      

  Exames…
….: 

70 % 
 

     

 NOTA DE AVALIACIÓN: 
NOTA DE AVALIACIÓN: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: 
     
  X Sen 

exam
e  

A avaliación é continua. 
Por iso, se se aproba a segunda avaliación queda aprobada a primeira, e se se 
aproba a terceira, queda aprobado todo o curso.  

   

NOTA FINAL  A nota final coincide coa da terceira avaliación 
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CADERNO COA PROGRAMACIÓN DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º ESO 

TERCEIRA AVALIACIÓN. 

 

CONTIDOS.  

Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.Fontes históricas. Cambio e continuidade 

Tempo histórico 

Vocabulario histórico e artístico 

Idade Moderna. Concepto e datación 

Renacemento e Humanismo:alcance posterior 

Arte renacentista e barroca 

Principais manifestacións da cultura dos  séculos  XVI e XVII 

Estado moderno. Monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas 

 Monarquías modernas: unión dinástica de Castela e Aragón. Posición de Galicia.  

 Descubertas xeográficas: Castela e Portugal. Conquista e colonización de América  

Os conflitos europeos nos séculos XVI e XVII a través das políticas dos Austrias: reforma, contrarreforma e guerras 

de relixión; loita pola hexemonía e guerra dos Trinta Anos 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os posibles futuros e 

espazos, ou inflúe neles. 

 Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

 Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios fundamentais 

no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. . 

 Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía) 

 Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. Comprender a 

significación histórica da etapa do Renacemento en Europa 

. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do Renacemento con etapas anteriores e 

posteriores 

 Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en América 

 Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas 

 Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media e  
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Idade Moderna. 

 Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias. 

 Coñecer trazos das políticas internase as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en Europa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.  

Nomea e identifica catro clases de fontes históricas 

 Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais 

 Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.  

 Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. . 

 Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. . 

 Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, . Absolutismo, etc.).  

 Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto. 

 Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes históricas de diversos tipos. 

Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.  

Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto.  

. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis Católicos 

 Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos. . Explica as causas que 

conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e a súa colonización.  

. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo.  

Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América. 

 Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos “Trinta Anos. 

AVALIACIÓN 

Se realizarán dous exames  e hai a posibilidade de realizar algún máis, que terán lugar nas seguintes datas: 

Semana do 2 – 9 maio o primeiro exame 

Semana do 8 - 14 de xuño o segundo exame 

Os exames representan o 70% da nota. 

As tarefas en clase xunto con algúns traballos en grupo e a súa exposición, representan un 20% da nota, 

tamén a elaboración de mapas políticos ( África e Oceanía). 

A actitude e comportamento se valora co 10 % da nota 

 


