
   CONSELLERÍA   DE   EDUCACIÓN   E  ORDENACIÓN   UNIVERSITARIA  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “E. BLANCO AMOR” 

Vicente Risco 13 -32001- OURENSE – Tfno.:988219843 –FAX:988219845 
http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardoblancoamor/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
AVALIACIÓN 1ª 

  
 
 

                               
 

                          4º  ESO 
  



 
 
 
 
 

                                  ÍNDICE DE MATERIAS 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

CULTURA CIENTÍFICA 

ECONOMÍA 

ED.  FÍSICA 

ED. PLÁSTICA e VISUAL 

FILOSOFÍA 

FÍSICA E QUÍMICA 

FRANCÉS 

INGLÉS 

LATÍN 

LINGUA CASTELÁ 

LINGUA GALEGA 

MATEMÁTICAS 

MÚSICA 

RELIXIÓN 

TIC 

VALORES ÉTICOS 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 
 
 

 

 

 



 

                                 MATERIA :BIOLOXIA-XEOLOXIA 
CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

     

TEMA 1: A célula 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas      

CONTIDOS  : 

-  A estrutura básica das células: membrana plasmática, citoplasma e material 
xenético.-  As células procariotas: características e estrutura. -  As células 
eucariotas: características e estrutura. -  O núcleo celular: estrutura e función. -  
A función da nutrición nas células.  -  Os tipos de nutrición: heterótrofa e 
autótrofa. -  A función da relación: tipos de resposta e os movementos 
celulares. -  A función de reprodución: a división celular. -  O descubrimento das 
células e a teoría celular. -  Comprensión de informacións, adquisición de 
vocabulario, uso da lingua como instrumento de comunicación e mantemento 
dunha actitude favorable cara á lectura. -  Coñecemento e uso responsable das 
TIC ao investigar sobre as células e os científicos e as científicas que as 
estudaron. -  Uso de estratexias para tratar a información, convertela en 
coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participación activa no 
propio proceso de aprendizaxe. -  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. -  Experimentación en Bioloxía e 
Xeoloxía: obtención e selección de información a partir da selección e recollida 
de datos dunha experimentación. Coñecemento e uso de materiais, técnicas e 
recursos expresivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer a teoría celular. 2. Distinguir os 
distintos tipos de organización que presentan as células e coñecer as súas 
características. 3. Diferenciar as células eucariotas vexetais e animais. 4.  
Comprender en que consisten as funcións celulares: nutrición, relación e 
reprodución. 5.  Comprender informacións, e adquirir vocabulario sobre a 
célula, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar 
interese pola lectura de textos. 6.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, 
usar estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e 
aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de 
aprendizaxe. 7.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os 
problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e 
colaboración á hora de traballar en grupo.  8.  Realizar un traballo experimental 
coa axuda dun guión de prácticas de describindo a súa execución e 



interpretando os seus resultados.  9.Utilizar diversos materiais, técnicas, 
códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  1.1.  Coñece os postulados da teoría 
celular e os antecedentes históricos que levaron a eles.  2.1.Identifica as 
células procariotas e coñece as súas características. 2.2. Identifica as células 
eucariotas e recoñece os seus constituíntes estruturais e a función que 
desempeñan.   3.1.Coñece as características que diferencian as células vexetais 
das animais e distingue ambos os dous tipos de células. 4.1. Sabe en que 
consiste a nutrición celular e as etapas que se diferencian nela; coñece a 
importancia do metabolismo e diferencia a nutrición autótrofa da heterótrofa.   
4.2.  Entende en que consiste a función de relación e coñece cales son as 
respostas celulares máis frecuentes. 4.3.  Describe que é a reprodución celular 
e coñece os distintos tipos de división celular. 5.1. Comprende os textos e as 
diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario 
sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, expresa coñecementos e 
opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 6.1.  
Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade e utiliza os 
recursos dixitais con interese e responsabilidade.  7.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de 
recuperación, e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. 8.1.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 
experimental, 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.  9.1.    
Utiliza materiais e recursos artísticos para realizar debuxos da estrutura das 
distintas células, da función de nutrición e reprodución celular.  

TEMA 2: As bases da herdanza 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

CONTIDOS:-  A estrutura dos ácidos nucleicos:-  Os nucleótidos.-  Tipos de 
ácidos nucleicos. -  As funcións dos ácidos nucleicos. -  A síntese de proteínas. -  
O código xenético. -  A replicación do ADN. - A división celular: -  A mitose. -  A 
citocinese. -  A meiose. -  Comparación entre a mitose e a meiose: -  O 
significado biolóxico da mitose.  -  O significado biolóxico da meiose. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer a composición, estrutura e función dos 
ácidos nucleicos. 2.  Comprender como se leva a cabo a síntese de proteínas 
e coñecer o papel que desempeña o código xenético.  3.  Entender a 
necesidade da replicación do ADN e describir como se produce.      4.  Coñecer 
que é o ciclo celular e as distintas etapas que se diferencian nel.   5.  Diferenciar 



as etapas da división celular e describir cada unha delas.   6.  Comprender a 
importancia da meiose e coñecer os acontecementos que suceden durante 
este proceso.   7.  Coñecer as semellanzas e as diferenzas entre a mitose e a 
meiose.    8.  Comprender informacións e adquirir vocabulario sobre a célula, 
expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese 
pola lectura de textos.   9.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, usar 
estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e 
aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de 
aprendizaxe.   10.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar 
os problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e 
colaboración á hora de traballar en grupo. 11.  Realizar un traballo 
experimental coa axuda dun guión de prácticas de describindo a súa execución 
e interpretando os seus resultados. 12. Utilizar diversos materiais, técnicas, 
códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Coñece a composición dos nucleótidos e 
diferencia a estrutura dos dous tipos de ácidos nucleicos e sabe cal é a súa 
función. 2.1.  Diferencia as dúas etapas que teñen lugar na síntese de proteínas 
e describe o que acontece en cada unha delas.   2.2.  Coñece que é o código 
xenético e cales son as súas características.   3.1.  Comprende a 
importancia da replicación do ADN, e explica como se produce e entende o seu 
carácter semiconservativo. 4.1.  Entende que é o ciclo celular, diferencia as 
súas etapas e coñece os cambios que sofre o ADN durante o ciclo celular.  5.1.  
Diferencia a mitose e a citocinese e coñece os acontecementos que ocorren en 
cada un destes procesos.   6.1.  Entende a importancia da meiose na 
reprodución sexual e coñece como se realiza.    7.1.  Coñece o significado da 
mitose e da meiose e comprende as súas diferenzas. 8.1.  Comprende os 
textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, adquire 
vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, expresa 
coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola 
lectura de textos.  9.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da 
unidade e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 10.1.  
Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa. 11.1.Desenvolve con autonomía a planificación 
do traballo experimental, observando e analizando o material dispoñible 
seguindo unha secuencia para chegar a obter as conclusións adecuadas. 
12.1.Utiliza materiais e recursos artísticos para realizar debuxos da estrutura 
dos ácidos nucleicos e da división e a reprodución celular. 

 



 

CONTIDOS: -  Os caracteres, os xenes e os alelos: -  Homocigose e heterocigose. 
-  Dominancia e recesividade.  -  Xenotipo e fenotipo. -  Os experimentos de 
Mendel.  -  As leis de Mendel. -  Variacións da herdanza mendeliana: -  
Herdanza intermedia. -  Codominancia. -  Ligamento entre xenes. -  
Recombinación xenética. -  A herdanza do sexo. -  A herdanza ligada ao sexo: -  
Os cromosomas sexuais humanos. -  O daltonismo e a hemofilia. -  As 
alteracións xenéticas: -  As mutacións. -   As enfermidades xenéticas. 

 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer os conceptos básicos de xenética e 
diferenciar entre xenotipo e fenotipo. 2.  Comprender o significado dos 
experimentos de Mendel, describir as súas leis e sabelas aplicar.  3.  Distinguir 
entre ligamento cromosómico e recombinación xenética.  4.  Describir as 
variacións na transmisión dos caracteres e saber que a herdanza tamén se 
transmite co sexo.  5.  Definir mutación e identificar os principais tipos de 
mutacións. 6.  Comprender informacións, e adquirir vocabulario sobre a 
célula, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar 
interese pola lectura de textos.  7.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, 
usar estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e 
aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de 
aprendizaxe.  8.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os 
problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e 
colaboración á hora de traballar en grupo. 9.  Realizar un traballo experimental 
coa axuda dun guión de prácticas describindo a súa execución e interpretando 
os seus resultados. 10.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos 
artísticos na realización de creacións propias.  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Relaciona os factores mendelianos cos 
xenes e cos caracteres hereditarios, e distingue entre xenotipo e fenotipo. 2.1.  
Recoñece a importancia dos experimentos de Mendel, define as leis de 
Mendel, formula experimentos para demostralas e resolve problemas 
relacionados con elas.   3.1.  Distingue entre herdanza intermedia, 
codominancia e xenes que actúan sobre un mesmo carácter, e explica o 
ligamento cromosómico e a recombinación xenética.  4.1.  Coñece as formas de 
determinación sexual e a existencia de xenes relacionados cos cromosomas 
sexuais.  5.1.  Define mutación, distingue os principais tipos de mutacións e 
coñece as principais enfermidades xenéticas e o seu diagnóstico prenatal. 6.1.  
Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, 



adquire vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, 
expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese 
pola lectura de textos. 7.1.  Obtén e organiza información, traballa co 
esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e 
responsabilidade. 8.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros 
ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación, e participa 
activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.   9.1.  Desenvolve con 
autonomía a planificación do traballo experimental, identificando os pasos 
necesarios, ordenándoos nunha secuencia lóxica e aplicándoos para a 
elaboración dun problema práctico que se deberá poder resolver. 10.1.  Utiliza 
materiais e recursos artísticos para realizar esquemas que representen 
cruzamentos xenéticos e a súa descendencia.  

 

TEMA 3:  A transmisión dos caracteres 

         DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas         

 CONTIDOS: -  Os caracteres, os xenes e os alelos: -  Homocigose e 
heterocigose. -  Dominancia e recesividade.  -  Xenotipo e fenotipo. -  Os 
experimentos de Mendel.  -  As leis de Mendel. -  Variacións da herdanza 
mendeliana: -  Herdanza intermedia. -  Codominancia. -  Ligamento entre xenes. 
-  Recombinación xenética. -  A herdanza do sexo. -  A herdanza ligada ao sexo: -  
Os cromosomas sexuais humanos. -  O daltonismo e a hemofilia. -  As 
alteracións xenéticas: -  As mutacións. -   As enfermidades xenéticas. 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer os conceptos básicos de xenética e 
diferenciar entre xenotipo e fenotipo. 2.  Comprender o significado dos 
experimentos de Mendel, describir as súas leis e sabelas aplicar.  3.  Distinguir 
entre ligamento cromosómico e recombinación xenética.  4.  Describir as 
variacións na transmisión dos caracteres e saber que a herdanza tamén se 
transmite co sexo.  5. Definir mutación e identificar os principais tipos de 
mutacións. 6.  Comprender informacións, e adquirir vocabulario sobre a 
célula, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar 
interese pola lectura de textos.  7.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, 
usar estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e 
aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de 
aprendizaxe.  8.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os 
problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e 
colaboración á hora de traballar en grupo. 9.  Realizar un traballo experimental 
coa axuda dun guión de prácticas describindo a súa execución e interpretando 



os seus resultados. 10.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos 
artísticos na realización de creacións propias.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Relaciona os factores mendelianos cos 
xenes e cos caracteres hereditarios, e distingue entre xenotipo e fenotipo. 2.1.  
Recoñece a importancia dos experimentos de Mendel, define as leis de 
Mendel, formula experimentos para demostralas e resolve problemas 
relacionados con elas.   3.1.  Distingue entre herdanza intermedia, 
codominancia e xenes que actúan sobre un mesmo carácter, e explica o 
ligamento cromosómico e a recombinación xenética.  4.1.  Coñece as formas de 
determinación sexual e a existencia de xenes relacionados cos cromosomas 
sexuais.  5.1.  Define mutación, distingue os principais tipos de mutacións e 
coñece as principais enfermidades xenéticas e o seu diagnóstico prenatal. 6.1.  
Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, 
adquire vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, 
expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese 
pola lectura de textos. 7.1.  Obtén e organiza información, traballa co 
esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e 
responsabilidade. 8.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros 
ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación, e participa 
activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.   9.1.  Desenvolve con 
autonomía a planificación do traballo experimental, identificando os pasos 
necesarios, ordenándoos nunha secuencia lóxica e aplicándoos para a 
elaboración dun problema práctico que se deberá poder resolver. 10.1.  Utiliza 
materiais e recursos artísticos para realizar esquemas que representen 
cruzamentos xenéticos e a súa descendencia.  

TEMA 4: A enxeñería xenética 

        DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

         CONTIDOS: -  As técnicas da enxeñería xenética: -  A tecnoloxía do ADN 
recombinante. -  A reacción en cadea da polimerasa (PCR).  -  A secuenciación 
do ADN.  -  A clonación.  -  Aplicacións da enxeñería xenética:  -  Obtención de 
medicamentos.  -  Terapias xénicas.  -  Estudo da pegada xenética. -  Os 
alimentos transxénicos.  -  Proxecto Xenoma Humano.  Implicacións éticas da 
enxeñería xenética. 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer as técnicas de manipulación 
xenética.   2.  Describir as principais aplicacións da enxeñería xenética.  3.  
Coñecer os problemas que se xeran na sociedade debido ao uso de técnicas da 
enxeñería xenética. 4.  Comprender informacións, e adquirir vocabulario sobre 
a célula, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar 



interese pola lectura de textos. 5.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, 
usar estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e 
aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de 
aprendizaxe.  6. Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os 
problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e 
colaboración á hora de traballar en grupo.  7. Realizar un traballo experimental 
coa axuda dun guión de prácticas describindo a súa execución e interpretando 
os seus resultados.  8.Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos 
artísticos na realización de creacións propias. 

           ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Coñece en que consisten as 
principais técnicas de enxeñería xenética.  2.1.  Describe as aplicacións da 
enxeñería xenética en diversos campos como a obtención de medicamentos, a 
aplicación de terapias xénicas, a gandería e a agricultura, etc.  3.1.  Coñece 
as repercusións sociais e ambientais da enxeñería xenética. 4.1.  
Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, 
adquire vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, 
expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese 
pola lectura de textos.  5.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema 
da unidade e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 6.1.  
Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa. 7.1.  Desenvolve con autonomía a planificación 
do traballo experimental, identificando as etapas do proceso e a súa secuencia, 
asimilando o sucedido en cada unha delas para poder reproducir a experiencia.
   8.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos para realizar esquemas que 
representen o proceso de obtención dun organismo xeneticamente 
modificado.  9.1.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 
experimental, identificando os pasos necesarios, ordenándoos nunha secuencia 
lóxica e aplicándoos para a elaboración dun problema práctico que se deberá 
poder resolver. 10.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos para realizar 
esquemas que representen cruzamentos xenéticos e a súa descendencia.  

 

 

B.-AVALIACIÓN 

 

  

  

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



  

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: última semana de outubro 
 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de decembro 
 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

 

       

Traballo diario:   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: A semana seguinte á 
entrega de notas. 
 

 Nota media das tres avaliacións sempre que o alumno teña 
recuperadas as avaliacións suspensas polos procedementos sinalados nesta 
programación. No caso de non ter realizada a recuperación, a nota final será 
suspenso. Aplicarase a norma xeral de redondeo para a elaboración da nota 
final nos casos nos que sexa necesario.  Aproban os alumnos con media de 5. 
Para axustarse a normativa legal, nos boletis aparecerá como nota da terceira 
avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 
 



 

 

                                         CULTURA CIENTÍFICA 
CURSO: 4º ESO                                  AVALIACIÓN: 1ª                   ANO ACADÉMICO: 17-18 

 
 
 
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 0:             A CIENCIA E A INFORMACIÓN CIENTÍFICA DURACIÓN 

APROXIMADA: 3 SEMANAS 

CONTIDOS : 1.O método científico.2. A comunicación científica.3. A divulgación científica. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:. 
 

1.   Recoñecer a evolución do pensamento científico ao longo da historia e comprender as características do 
método científico 

2.    Coñecer as etapas do método científico 
3.   Coñecer as características da información científica 
4.   Valorar a importancia da divulgación científica na sociedade 
5.   Utilizar estratexias para discernir a fiabilidade dunha información científica e realizar unha valoración crítica 

desta. 
6.   Coñecer e usar de forma responsable as TIC, desenvolver estratexias para tratar a información, 

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

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

 
1.   Coñece algúns fitos históricos na aparición do pensamento científico e recoñece as súas características 
2.   Coñece as etapas que se deben realizar para obter un coñecemento científico e comprobar unha hipótese. 
3.   Coñece a evolución da comunicación científica ao longo da historia 
4.   Coñece os obxectivos da divulgación científica e valora a súa importancia para a sociedade. 
5.   Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao longo da unidade, adquire vocabulario 

adecuado, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 
6.   Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese 

e responsabilidade 

 
TEMA 1. O COÑECEMENTO DO UNIVERSO DURACIÓN 

APROXIMADA :3 SEMANAS 

CONTIDOS. 
 

1.   O coñecemento do universo a través da historia. 
2.   A estructura e a orixe do universo. 
3.   O coñecemento do sistema solar. 
4.    Estamos sós no universo?.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

1.   Diferenciar as explicacións científicas relacionadas co Universo, o Sistema Solar, a Terra, a 
orixe da vida e a evolución das especies, daquelas baseadas en opinións ou crenzas. 

2.   Coñecer os feitos históricos e as teorías que xurdiron ao longo da historia sobre a orixe do 
Universo, e en particular a teoría do Big Bang. 

3.   Describir a organización do Universo e como se agrupan as estrelas e pos planetas. 
4.   Sinalar que observacións poñen de manifesto a existencia dun burato negro, e cales son as 

súas características. 
5.   Recoñecer a formación do Sistema Solar. 
6.   Indicar as condicións para a vida noutros planetas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.   Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final do Universo, e establece os ar- 
gumentos que as sustentan. 

2.   Recoñece a teoría do Big Bang como expli-cación á orixe do Universo. 
3.   Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis salientables da Vía Láctea. 
4.   Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estrutura do Universo. 
5.   Argumenta a existencia dos buratos negros e describe as súas principais características. 
6.   Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estrutura e as súas características 

principais. 

 
TEMA 2.TECNOLOXÍA, RECURSOS E MEDIO 

DURACIÓN APROXIMADA: 3 SEMANAS 

CONTIDOS. 
1.   O animal tecnolóxico. 
2.   O uso dos recursos. 
3.   As consecuencias do avance tecnolóxico. 
4.   O esgotamento dos recursos. 
5.   Os residuos. 
6.    A contaminación. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.   Relacionar a evolución da actividade tecnolóxica humana coa utilización dos diferentes 
tipos de recursos naturais. 

2.   Identificar as causas que provocan os principais problemas ambientais e os factores que os 
intensifican; así como predicir as súas consecuencias e propoñer solucións a estes. 

3.   Valorar as graves implicacións sociais da sobreexplotación dos recursos naturais, a 
contaminación, a desertización, a perda de biodiversidade e o tratamento de residuos. 

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

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICO 

 
1.   .Describe a importancia do desenvolvemento tecnolóxico para o progreso da humanidade. 
2.   Recoñece os diferentes tipos de recursos naturais que utiliza o ser humano e clasifícaos en 

función de se poden ou non rexenerarse.



3.   Relaciona os principais problemas ambientais coas causas que os orixinan, indicando as 
súas consecuencias. 

4.   Busca solucións que poidan poñerse en marcha para resolver os principais problemas 
ambientais. 

5.   Describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, desertización, 
tratamentos de residuos, perda de biodiversidade e propón solucións e actitudes persoais 
e colectivas para palialos. 

6.   Comenta o problema ambiental e social das verteduras tóxicas, as verteduras nucleares e 
outros tipos de contaminación. 

 
B.-AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS: 

DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 
 

Terase en conta o traballo diario,participación en debates así como traballos e a súa exposición 

sobre diferentes  temas propostos 
 

EXAMES: 
 

EXAMEN 1: 
 

DATA APROXIMADA: Finais de outubro 
 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 
 

As unidades dadas ata esa data.TEMA 0, e o que se dea do    tema 1 

 
EXAMEN 2: 

 
DATA APROXIMADA: Finais de novembro 

 
CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

 
Rematar o tema 1 se quedou algo, e o tema 2 

 
O exame constará de cuestión de razoamento e pode haber análise de textos científicos 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

 
 
 

NOTA DE COÑECEMENTOS: 
 

VALORACIÖN DO TRABALLO DIARIO. Dado que é unha materia que se presta a participación, 

análise e traballos, este apartado terá unha valoración dun 25% da nota de avaliación 
 

EXAMES. Dous exames por avaliación. Farase a media aritmética dos dous exames.Esta media 

será o 75% da nota de avaliación 
 

 

RECUPERACIÓN:



Mediante un examen : 
 

Data aproximada: Despois de cada avaliación. Farase un exame de toda a 

materia da avaliación. 

 

NOTA FINAL:     A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas (ou recuperadas).Tamén se fará media con 

dúas aprobadas e una suspensa se a nota é de 4. A nota da 3ª avaliación que se pon no boletín coincide coa nota final. 

 

 

                                                      MATERIA : ECONOMÍA 
 

CURSO: 4º ESO                                  AVALIACIÓN: 1ª                     ANO ACADÉMICO: 2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: QUE É A ECONOMÍA? 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 

CONTIDOS: 1.1 Economía como ciencia: actividade económica e sociedade. 1.2 Principios na 

toma de decisións económicas. 1.3 Escaseza, elección e asignación de recursos. Custo de 

oportunidade. 1.4 As relacións económicas básicas e a súa representación.  
  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o 

impacto permanente das decisións económicas na vida das persoas. CB1.2. Identificar a 

terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, e familiarizarse con eles. 

CB1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións económicas 

básicas cos condicionantes de recursos e as necesidades. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 

necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos de calquera 

economía, e comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas 

as decisións teñen consecuencias. ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. ECB1.3.2. Aplica 

razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

 
 

TEMA 2: PENSAR COMO UN ECONOMISTA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 

CONTIDOS: 2.1 O método na economía: modelos económicos. 2.2 Fronteira de posibilidades 

de producción. 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o 

impacto permanente das decisións económicas na vida das persoas. CB1.2. Identificar a 

terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, e familiarizarse con eles. 

CB1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións económicas 

básicas cos condicionantes de recursos e as necesidades 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver 

problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas 

limitacións. ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. ECB1.2.2. 

Diferencia entre economía positiva e economía normativa. ECB1.3.1. Representa as relacións que 

se establecen entre as economías domésticas e as empresas. ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos 

para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas do seu contorno. 

 
 

 

 



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

CONTIDOS: 3.1 Proceso produtivo e factores produtivos. 3.2 Sectores da actividade 

económica. 
 
 
 

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

do proceso produtivo. 

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

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

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

TEMA 4: COMO FUNCIONAN AS EMPRESAS 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 

CONTIDOS: 4.1. A empresa e o/a empresario/a. 4.2 Elementos, funcións e obxectivos da 

empresa. 4.3 Clases de empresas. 4.4 Formas xurídicas da empresa. 4.5 Fontes de financiamento 

das empresas. Novas formas de financiamento. 4.6 Ingresos e custos da empresa: clasificación. 

4.7 Resultados da empresa. 

 
 
: 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3. B2.1. Describir os tipos de empresas e as 

formas xurídicas das empresas, e relacionar con cada unha coas súas esixencias de capital e as 

responsabilidades legais dos/das propietarios/as e xestores/as, así como as interrelacións das 

empresas no seu contorno inmediato. B2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas. 

B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e custos dunha empresa, 

calculando o seu beneficio. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB2.1.1. Distingue as formas 

xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución e coas 

responsabilidades legais para cada tipo. ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de 

empresas máis apropiadas en cada caso, en función das características concretas, aplicando o 

razoamento sobre clasificación das empresas. ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de 

empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno máis 

próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. ECB2.3.1. 

Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo e 

o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da 

empresa. ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou 

a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS:  

En cada unha das unidades didácticas nas que se distribúen os contidos da programación, os 

indicadores de avaliación serán os tipos de tarefas e outros instrumentos de avaliación que emprega 

cada profesor/a.  Os indicadores de avaliación deben contribuír  a que o alumnado logre adquirir as 

competencias referidas nelas (unidades didácticas). 

Poden considerarse no procedemento de avaliación os seguintes instrumentos: 

 Realización de probas escritas (exames) de varias unidades, dous exames por avaliación.  

 EXAMEN 1: DATA  APROXIMADA:    do 19  ao  27 de outubro  do 25 ó 31 de outubro      
 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida ás unidades 1 e 2, que incluirá preguntas  de reprodución de 

contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación de contidos 

próximos, de resolución de problemas e de  elaboración e interpretación de gráficos      

  EXAMEN 2: DATA APROXIMADA:  do 29 de novembro ao 13 de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida ás unidades 1, 2,3 e parte da 4, que incluirá preguntas  de 

reprodución de contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación de 

contidos próximos, de resolución de problemas e de  elaboración e interpretación de 

gráficos.      

 

 Outros instrumentos: Recollida de datos por análises sistemático do traballo do alumno. Observación 

na aula. Carpeta. Realización de probas escritas ao largo da unidade didáctica. Valoración de traballos 

(individuais, en grupo) e actividades programadas, participación na clase. Valoración cualitativa do 

progreso do alumno. Actitude. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Para a cualificación do alumno/a terase en conta: 

 O 60%, como mínimo, da nota de cada avaliación procedera da obtida nos exames. Nestas probas 

indicaranse os estándares dos que vai ser avaliado e a súa cualificación. 

 A nota de exame será a media aritmética das obtidas nos dous que se realizan en cada avaliación 

 A nota procedente dos outros instrumentos de avaliación  contará como máximo nun 40% 

 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco 

RECUPERACIÓN:   

Mediante un exame  a realizar no mes de xaneiro e traballos individuais ao longo do segundo trimestre. 

NOTA FINAL: A nota final será a da terceira avaliación.  Aproban os alumnos con media de cinco.   

 Nota da terceira avaliación, terase en conta para obtela: a nota da primeira 

avaliación, a nota da segunda avaliación e a nota lograda nos exames e demais 

instrumentos de avaliación da terceira avaliación.    

 



 

                                           EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

A. – Programa 

Tema 1: avaliación da condición física inicial. 

Duración aproximada: 3 sesións. 

Contidos científicos: baterías de test da condición física saudable, importancia, procedementos e 

interpretación dos resultados. Quecementos. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer diferentes test e probas da 

condición física saudable. Preparar e desenvolver as diferentes probas que se inclúen dentro da 

batería de probas da condición física. Valorar a importancia de coñecer o estado de saúde propio e 

comparar os resultados cos valores medios. 

Tema 2: as capacidades físicas básicas. 

Duración aproximada: 9 sesións. 

Contidos científicos: capacidades físicas básicas (forza, velocidade, resistencia e flexibilidade) e 

implicación das mesmas dentro da práctica física e deportiva. Modalidades atléticas nas que as 

capacidades físicas básicas son determinantes (lanzamentos, saltos, carreiras de velocidade e 

resistencia). Quecementos. 

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

e os seus tipos. Identificar a participación de cada tipo de capacidade física básica nas actividades 

físico-deportivas e, en especial, nas modalidades atléticas. Realizar con éxito diferentes modalidades 

atléticas atendendo á capacidade física básica predominante. Realizar quecementos axeitados á 

intensidade, especifidade e volume da sesión. 

Tema 3: o atletismo e as modalidades atléticas. 

Duración aproximada: 6 sesións. 

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

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

adestramento. Frecuencia cardíaca e tipos. 

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

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

modalidades. 

Tema 4: actividades dirixidas con soporte musical. 

Duración aproximada: 7 sesións. 

Contidos científicos: Aerobic, GAP e Step como actividades dirixidas con soporte musical. Actividades 

dirixidas con soporte musical como método de desenvolvemento da condición física e as 

capacidades físicas. Coreografías grupais axustando a práctica ao soporte musical elixido. Valoración 

do traballo propio e o dos compañeiros de xeito crítico e construtivo. 



Obxectivos de aprendizaxe básicos: coñecer e diferenciar actividades grupais con soporte musical. 

Elixir e utilizar bases musicais axeitadas para o desenvolvemento coreográfico. Deseñar e realizar 

coreografías grupais de desenvolvemento da condición física con soporte musical. Realizar voltas á 

calma axustadas á intensidade da sesión. Valorar a práctica das actividades dirixidas grupais como 

elemento de desenvolvemento da condición física e das capacidades físicas. 

Tema 5: primeiros auxilios. 

Duración aproximada: 4 sesións. 

Contidos científicos: o protocolo PAS. Actuacións básicas ante diferentes tipos de lesións deportivas 

de orixe traumático. O protocolo RCP. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos: coñecer e saber aplicar o protocolo PAS en diferentes situacións 

e contextos. Saber como actuar ante lesións de orixe traumático e o protocolo RICE. Saber como 

prever lesións en diferentes deportes individuais e colectivos. Coñecer e saber aplicar o protocolo 

RCP. 

B.- Obxectivos actitudinais. 

B1) De carácter xeral: 1. Ser puntuais. 2. Traer o material axeitado á materia e coidar o propio do 

centro. 3. Esforzarse e automellorar nas clases. 4. Colaborar co profesor e co resto dos compañeiros 

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

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

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

traballar en equipo. 

B2) Específicos para o trimestre: 1. Valorar o quecemento e as probas de valoración da condición 

física para coñecer e mellorar o estado de saúde. 2. Coñecer a importancia da condición física 

saudable para evitar enfermidades. 3. Recoñecer a importancia de ter niveis óptimos de forza para 

mellorar noutras habilidades resultantes. 4. Aceptar as normas de convivencia e de desenvolvemento 

da materia. 5. Participar activamente nas sesións. 6. Colocar e recoller o material utilizado durante as 

sesións. 6. Superarse individualmente, perdendo medos e inhibicións motrices. 

 C.- Avaliación. 

C1) Instrumentos de cualificación: 

Contidos conceptuais (saber): 

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

resposta múltiple e preguntas abertas (100%). 

Contidos procedimentais (saber facer): 

 Avaliación continua e final mediante rúbricas de observación de entre 5 e 10 elementos (90%). 

 Rexistro anecdótico (10%). 

Contidos actitudinais (saber estar e querer estar): 

 Lista de control cos 10 elementos das actitudes (80%). 

 Rexistro anecdótico (20%). 

Subirase un máximo de 0,5 puntos se a alumna/o participa de xeito voluntario na carreira popular do 



San Martiño, previo aviso ao profesor. 

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. 

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: 

Farase unha recuperación só da parte conceptual. De ter suspenso o trimestre, o alumno terá unha 

oportunidade de aprobalo no mes de xullo. 

C4) Plan lector: non ten incidencia nas notas de avaliación. 

 

                  MATERIA : EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 
 
CURSO: 4º ESO                                    AVALIACIÓN:1ª                     ANO ACADÉMICO:17/18 
 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS: 

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

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

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

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

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

 



EXAMES: 
  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: Última semana de Novembro 
    
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 

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

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

Porcentaxe da nota (60%). 

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

conceptos teóricos da materia, avaliados mediante o exame. Porcentaxe da nota (30%) 

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

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

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

 A nota da avaliación parcial será a suma das tres porcentaxes indicadas. 
Para poder obter unha cualificación positiva é  obrigatorio ter entregados todos os 

traballos feitos durante o trimestre. 

 
  

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

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

 
AVALIACIÓN FINAL: 

A nota final de Xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións. A nota da 3ª 
avaliación que aparecerá no boletín será a mesma que a de Xuño.  

 

                                   FILOSOFÍA 
                                CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: Primeira                           
 

A.-PROGRAMA 

TEMA 
1: 

DE QUÉ TRATA A FILOSOFÍA? 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 
 

CONTIDOS: 
 

1.- Os inicios do saber filosófico. 
2.- A filosofía occidental e a sua historia. 
3.- Filosofía teórica e práctica. 
4.- Para qué sirve a filosofía. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 Crear unha liña temporal sobre a historia da filosofía. 

 Formular preguntas filosóficas e distinguilas doutro tipo de 
preguntas. 

 Elaborar disertacios e comentar textos filosóficos. 

 Reflexionar sobre o papel da filosofía no mundo de hoxe. 
 
 
 
 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

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

Conocer as orixes da filosofía. (1 punto) 

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

Distinguir filosofía teórica e práctica. (1 punto) 

Coñecer as preguntas fundamentais da filosofía. (1 punto) 

Analizar se ten sentido e futuro a filosofía hoxe. (1 punto) 
 

 

TEMA 2  QUEN SON EU? 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 
 

CONTIDOS: 
 

1.- Personalidade e identidade. 
2.-Teorías da personalidade. 
3.- Afectividade e motivación. 
4.- Construir a propia identidade. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

Ser quen de formular preguntas sobre a personalidade. 

Coñecer as principais teorías sobre a personalidade. 

Distinguir entre teorías de rasgo e de tipo. 

Reflexionar sobre os condicionamentos na construcción da 
personalidade 

Coñecer as aportacións da intelixencia emocional. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

Definir e entender a identidade humana. 

Clasificar as principais emocións humanas. 

Elaborar unha disertación sobre autoconcepto e autoestima. 

Distinguir os principais tipos de identidade. 

Coñecer en que se basa a dignidade humana. 

Analizar o esforzo que é ser un mesmo. 
 

 

TEMA3: O SER HUMANO 
 

 DURACIÓN APROXIMADA:10 días 
 

CONTIDOS: 
 

1.- Ser humano e filosofía. 
2.- Teorías sobre a alma humana. 
3.- O ser humano como proxecto. 
4.- Voluntad e sentimentos no ser humano. 
 
 
 
 



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

Contextualizar propOstas filosóficas acerca do ser humano.. 

Describir as diferenzas corpo e mente. 

Elaborar disertacións e comentar textos filosóficos. 

Relacionar comportamentos e sentimentos. 

Reflexionar sobre propostas filosóficas acerca do ser humano. 
 

 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

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

Conocer a relación alma-mente. (1 punto) 

Elaborar unha disertación sobre a dignidade humana. (1 punto) 

Distinguir entre herencia e aprendizaxe. (1 punto) 

Coñecer as preguntas fundamentais que se plantexou o ser 
humano o longo dos séculos..(1 punto) 

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

 
 

B.- AVALIACIÓN 
  

  
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Deberes de clase, traballo na aula, participación 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Última semana de Novembro ou 1ª de Decembro 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Especificar a materia que entra e o tipo  de exame 
     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      

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

  Traballo diario:    20 %      

  Exames ou 
traballos…….: 
80% 

       

 NOTA DE AVALIACIÓN: Será a suma da nota do exame 
(mínimo un 4) máis a nota do traballo diario. 

     

    

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

NOTA FINAL:  
 

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



                                                                                FÍSICA Y QUÍMICA 
 

                   CURSO: 4º ESO             EVALUACIÓN: 1ª               AÑO ACADÉMICO:17-18 
 
 

 

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 0- REPASO DE FORMULACIÓN INORGÁNICA. 

 

TIEMPO ESTIMADO: 1 SEMANA 

 

TEMA 2. ÁTOMOS Y SISTEMA PERIÓDICO 

 

TIEMPO ESTIMADO: 3 SEMANAS CONTENIDOS: 

1.   Las partículas del átomo. 

2.   Modelos atómicos. 

3.   Distribución de los electrones en un átomo. 

4.   El sistema periódico de los elementos. 

5.   Propiedades periódicas de los elementos. 

6.   Identificación de las partículas del átomo. 

7.   Descripción del descubrimiento de las distintas partículas del átomo (electrón, protón y neutrón). 

8.   Comparación de los diferentes modelos atómicos. 

9.   Análisis de la configuración de los electrones en un átomo. 

10. Distinción de los elementos entre metales, no metales, semimetales y gases nobles. 

11. Manejo del sistema periódico. 

12. Análisis de las propiedades de los metales en el laboratorio. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.   Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la 

materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación 

 

2.   Relacionar  las  propiedades  de  un  elemento  con  su  posición  en  la  Tabla 

Periódica y su configuración electrónica 

 

3.   Agrupar  por  familias  los  elementos  representativos  y  los  elementos  de transición según las 

recomendaciones de la IUPAC. 

 

 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1.1.      Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la 

naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias  

que hicieron necesaria la evolución de los mismos. 

 

2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico para 

deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico 

 

2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en función 

de su configuración electrónica 

 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla 

Periódica 

 

 



TEMA 5. REACCIONES QUÍMICAS. 

 

TIEMPO ESTIMADO : 1 MES CONTENIDOS: 

1.   La reacción química. 

2.   La energía de las reacciones químicas. 

3.   La velocidad de las reacciones químicas. 

4.   Medida de la cantidad de sustancia. El mol. 

5.   Cálculos en las reacciones químicas. 

6.   Análisis de la teoría de las colisiones. 

7.   Identificación de aquello que cambia y que se conserva en las reacciones químicas. 

8.   Identificación de las energías de una reacción química. 

9.   Distinción de las reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

10. Análisis de la velocidad de las reacciones químicas. 

11. Reconocimiento de los catalizadores e inhibidores. 

12. Medición de la cantidad de sustancia mediante el mol. 

13. Identificación del mol de átomos, el número de Avogadro y el mol de una sustancia. 

14. Utilización de cálculos estequiométicos. 

15. Cálculo de ecuaciones químicas. 

16. Observación y análisis de cambios químicos en el entorno. 

17. Comprobación de las leyes de la química en el laboratorio de un experimento 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa a partir del 

concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. 

 

2.   Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen sobre 

la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar esta predicción. 

 

3. Interpretar  ecuaciones  termoquímicas  y  distinguir  entre  reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

 

4.   Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como  

su unidad en el Sistema Internacional de Unidades. 

 

5.   Realizar   cálculos   estequiométricos   con   reactivos   puros   suponiendo   un rendimiento  completo  de  la  

reacción,  partiendo  del  ajuste  de  la  ecuación química correspondiente. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1.   Interpreta  reacciones  químicas  sencillas  utilizando  la  teoría  de  colisiones  y deduce la ley de 

conservación de la masa. 

 

2.   Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos, la temperatura, 

el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores. 

 

3. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del calor de 

reacción asociado. 

 

4.  Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del 

número de Avogadro 

 

5.   Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 

 

6.   Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en disolución. 



TEMA 6. 

EJEMPLOS DE REACCIONES QUÍMICAS 

 

TIEMPO ESTIMADO : 2 SEMANAS 

 

CONTENIDOS. 

1.   Los ácidos y las bases. 

2.   Las reacciones de combustión. 

3.   Las reacciones de síntesis. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.   Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores y 

el pH-metro digital. 

2.   Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización, interpretando los fenómenos observados 

3.   Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

1.   Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de Ph. 

2.   Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales 

térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 

3.   Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial 

 

B.-AVALIACIÓN 

 

 

 

Se tendrá en cuenta el trabajo diario, las salidas al encerado, la participación y clase, la colaboración con los 

compañeros y la buena actitud, tanto en el aula como en el laboratorio. 

EXÁMENES 

 

EXAMEN 1. Fecha aproximada: 23-27 de octubre 

 

CONTENIDO. Temas 0 y 2 

 

EXAMEN 2. Fecha aproximada. 11-15 de diciembre 

 

CONTENIDO. Temas 5 y 6 

 

Los exámenes constarán de cuestiones de razonamiento y problemas de cálculo numérico donde se puedan 

valorar todos los estándares de aprendizaje. Cada pregunta tendrá una puntuación y pueden estar presentes 

varios estándares. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

VALORACIÓN DEL TRABAJO DIARIO. Se tendrá en cuenta a partir de una nota de 

4,25, de tal manera que esto pueda suponer el aprobado en la evaluación o no. 

 

EXÁMENES. Se hará una media de los dos exámenes siempre que la nota de  uno de ellos sea superior al 2, en 

caso de una nota inferior no compensa para poder aprobar la evaluación 

 

EVALUACIÓN. Será la de los exámenes, en el porcentaje indicado y la valoración del trabajo diario poder 

aprobar o no cuando esa nota llegue al 4,25 . 

 



RECUPERACIÓN. Mediante examen. Entrará toda la materia de la evaluación y no servirá para subir nota, solo 

para aprobar la evaluación. 

 

Se realizará una vez pasada la evaluación, de acuerdo con las fechas en que el alumnado tenga mayor 

disponibilidad. 

 

NOTA FINAL. La nota final será la media de las tres evaluaciones si están las tres aprobadas(o las 

correspondientes recuperaciones). También se hará media si dos evaluaciones están aprobadas y la nota de la 

otra supera el 3,5. Como nota de la 3ª evaluación en el boletín se pondrá ya la media de las tres, coincidiendo la 

nota de la  

3ª con la final 

 

 

 

                                                         MATERIA : FRANCÉS 
 

CURSO: 4.º ESO                                    AVALIACIÓN:1ª                    ANO ACADÉMICO:17-18 
 
A.-PROGRAMA 

 
TEMA 1:  
 DURACIÓN APROXIMADA: 16 clases 

 
CONTIDOS 
 

 

UNITE 0-1. À LA CAFETERIA DU COLLEGE. 

DURACIÓN APROXIMADA: 4clases 

Communication 

• Proposer et suggérer quelque chose. 

• Faire une supposition. 

• Exprimer la durée.  

• Rassurer. 

 

Lexique/Phonétique 

• Une question de personnalité. 

• Les sentiments. 

• Les consonnes finales. 

 

Grammaire 

• Le féminin. 

• Le superlatif absolu. 

• Le superlatif relatif. 

• Les adverbes de quantité. 

• Le futur de quelques verbes irréguliers (1). 

• Faire une hypothèse au présent. 

• Particularités des verbes du 1
er

 groupe. 

 

 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

Communication 

• Proposer et suggérer quelque chose. 

• Faire une supposition. 

• Exprimer la durée.  

• Rassurer. 

 

Lexique/Phonétique 

• Une question de personnalité. 

• Les sentiments. 

• Les consonnes finales. 

 

Grammaire 

• Le féminin. 

• Le superlatif absolu. 

• Le superlatif relatif. 

• Les adverbes de quantité. 

• Le futur de quelques verbes irréguliers (1). 

• Faire une hypothèse au présent. 

• Particularités des verbes du 1
er

 groupe. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

utilizar un repertorio léxico oral, suficiente para comunicarse.  

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

usando fórmulas simples.  

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

frecuente 

 

. 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

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

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

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

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

-Utiliza na producción escrita estruturas sintácticas de uso frecuente. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 2:  
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 clases 
 

CONTIDOS  

UNITE 2. CAP SUR LA BRETAGNE! 

Communication 

• Saluer et se présenter de façon formelle au téléphone. 

• Formuler une requête de façon formelle. 

• Demander des informations sur une chambre d’hôtel. 

• Se renseigner sur le prix d’une chambre d’hôtel. 

 

Lexique/Phonétique 

• La lettre formelle. 

• Le message informel et amical. 

• Les groupes de consonnes. 

 

Grammaire 

• Les pronoms personnels: COD, COI, toniques, réfléchis.  

• Les pronoms personnels groupés. 

• Les pronoms possessifs. 

• C’est… qui… (la mise en relief). 

• L’emploi des auxiliaires. 

• Les auxiliaires avec les verbes de mouvement. 

• Le futur de quelques verbes irréguliers. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR A MATERIA 

Communication 

• Saluer et se présenter de façon formelle au téléphone. 

• Formuler une requête de façon formelle. 

• Demander des informations sur une chambre d’hôtel. 

• Se renseigner sur le prix d’une chambre d’hôtel. 

 

Lexique/Phonétique 

• La lettre formelle. 

• Le message informel et amical. 

• Les groupes de consonnes. 

 

Grammaire 

• Les pronoms personnels: COD, COI, toniques, réfléchis.  

• Les pronoms personnels groupés. 

• Les pronoms possessifs. 

• C’est… qui… (la mise en relief). 

• L’emploi des auxiliaires. 

• Les auxiliaires avec les verbes de mouvement. 

• Le futur de quelques verbes irréguliers. 

 

 



 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

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

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

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

estructuradas. 

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

personal o educativo. 

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

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

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

expresan opiniones de manera sencilla. 

. 

 
 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 

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

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

 

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

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

             NOTA DE AVALIACIÓN: 

40% exame 

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

 10% actitudes (traballo, comportamento, participación) 

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

  
RECUPERACIÓN:  Non hai recuperación. A avaliación é continua 

 
 



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

 
  

                                                     INGLES  
 
CURSO 2017-2018 

 
A.-PROGRAMA   

TEMA 1: CURIOUS PLACES 
  

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 
 CONTIDOS Vocabulario referido ciudades e viaxes, lectura de guias turisticas e mais dun blog de viaxes, 

escoitar diferentes conversas de turistas e actividades de fin de semana, falar de actividades realizadas 
no pasado, uso do pasado simple e mais de Used to, facer unha entrada nun blog personal e linguaxe 
informal. 

  
 

TEMA 2: THAT`S A  LAUGH! 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS  Adxectivos de personalidade , expresar opinions,lectura de articulos de revistas acerca da 

risa e Advise column, LOL, uso dos pasados simple e continuo en preguntas e respostas, describir un 
incidente divertido, contar historias ,escoitar e resumir a historia escoitada, recopilar por escrito o feito 
con anterioridade, orde dos adxectivos. 

  
 

TEMA 3: ANYTHING IS POSSIBLE 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS  Verbos , slogans,comparacion de respostas,presente perfecto e pasado simple,uso, formas e 

diferencias,escoitar falar acerca de metas e o xeito de acadalas, e acerca de alguen admirado, falar de 
algo similar, escribir acerca de unha persoa especial, facts and opinions 

   
1ª aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE : @ alumn@ coñece e usa adecuadamente o vocabulario especifico de 

cada tema, usa os tempos presentes e pasados en afirmativa, interrogativa e negativa para falar e 
escribir sobre a sua experiencia en viaxes ,o sentido do humor , describir  persoas lugares etc. 
Comprende textos escritos, pode responder a preguntas sobre o leido , resume e elabora textos 
similares 

 
B.-AVALIACION 
 
INSTRUMENTOS: . 
 
*DE CONTROL DO TRABALLO DE AULA: 
 
Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, exposicions orais, amosar interes e participar nas actividades 
propostas tanto individuais como de grupo, levar o traballo o dia. A inclusion dun libro de lectura adaptado e opcional 
para cada profesor asi como o uso do Workbook 
 
 
 
 
 
 



 EXAMES: Maximo dous exames por avaliacion 
  EXAME 1:         
   DATA APROXIMADA: Finais de Outubro   aproximadamente 
   ONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Unidades Introduccion Temas 1 e parte do tema 2 

 

Listening 10% 

 

Reading 10% 

 

Grammar 15% 

 

Vocabulary 15% 

 

Writing 20% 

 

Speaking 20% 

 

Classroom work 10% 

  EXAME 2: 
 

       

   DATA APROXIMADA: FINAIS DE NOVEMBRO aproximadamente 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA: Introduccion e os 

temas 1 , 2 e 3 seguindo a mesma estructura e 
valoracion do anterior 

      

     

         
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 @ alumn@ debe acadar un minimo dun 30% en todos e cada un dos 

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

     

   
RECUPERACIÓN: 
  Mediante un exame : Data aproximada:  

  Sen exame  

   
 

 

 

LATÍN-4º ESO 
4º ESO  trimestre 1º (1ª Aval.) CURSO 2017-2018. 

 
A.-PROGRAMA 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 28 Horas 

CONTIDOS 

  OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Estándares de aprendizaxe básicos) 
 

 
1. O indoeuropeo. Latín culto e latín vulgar. As linguas 
romances.   

2.  Historia da escritura. O abecedario latino. Os fonemas e 
acentuación latinos. Os números romanos. 

3. Palabras patrimoniais e cultismos. Composición e 
derivación. Latinismos. 

4. Ubicación e fundación de Roma: a monarquía, a república 
e o imperio. Caída de Roma. 

5. As categorías gramaticais. 
Os casos latinos e as súas funcións básicas. A estructura da frase latina. 



6. O enunciado dos sustantivos latinos. 1ª e 2ª declinacións 
(Sustantivos). O enunciado dos adxectivos latinos. Os Adxectivos do primeiro 
tipo. Os adxectivos latinos: morfoloxía e uso 

7. O verbo latino. As catro conxugacións regulares. 
Conxugacións: o presente do indicativo. O Pretérito Imperfecto de Indicativo. O 
verbo sum. 

8.  O sistema preposicional: principais preposicións. 
9. Técnicas de análise e traducción. 
10.  Vocabulario básico que debe ser memorizado. 
11. Introducción á evolución das palabras latinas  ó castelán e 
ó galego. Regras e principios básicos na evolución fonética. As vocais, os 
ditongos, as consoantes xordas. 

13.-Recoñecer e ler nos diferentes sistemas de escritura (grego e latín).    
14..-Evolucións sinxelas sobre textos de palabras latinas   

    15.-Facer uso das expresións helénicas e latinas en redaccións curtas 

 
 

B.-ELEMENTOS TRANSVERSAIS: 
  DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente  2.-Traer o material preciso  3.-
Esforzarse e mostrar interese por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar 
dúbidas   6.-Organizarse para levar as tarefas ó día  7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo  8.- Ser 
respetuoso e observar as normas de convivencia  9.-Respectar as diferencias  10.-Rexeitar a 
violencia física e verbal  11.-Mostrarse solidario 

 
  
 
ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: 1 Respectar as diferencias  2 Rexeitar a violencia física e 
verbal   

 
C.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 
DE CONTROL DO TRABALLO:   1.  Caderno da asignatura 

                2.  Probas orais e escritas 




EXAMES: 
  EXAME 1: 

DATA APROXIMADA: do 2 ó 10 de Novembro. 
CONTIDOS: Períodos da Historia de Roma. Pronuncia e escrita do latín. 

Conceptos básicos de sintaxe: os casos e as súas función. Os sustantivos da 1º 
Declinación. O enunciado dos verbos e O Presente de Indicativo dos Verbos. 
Elementos básicos da frase: análise e traducción.Os sustantivos da 1º e 2º 
Declinación. Os adxectivos do 1º Tipo (2-1-2). O Presente de Indicativo e Pret. 
Impf. Ind. dos verbos. As funcións sintácticas básicas da frase; a análise e 
traducción. 

EXAME 2 (=’EXAMEN DE AVALIACIÓN’): 
DATA APROXIMADA: do 11  ó 14 de Decembro 

CONTIDOS: Os sustantivos da 1º e 2ª e 3ª Declinacións. Os adxectivos do 
1º Tipo (2-1-2). Os sustantivos da 3ª declinación: Imparisílabos e Parisílabos. O 
Pres. Ind., Pret. Impf. Ind. e Futuro Imperfecto de Indicativo dos verbos. 

 
ESTRUCTURA DOS EXAMES: 
Sempre constarán de 2 partes: exercicios de Morfoloxía (5 puntos); e 

frases (Análise, vocabulario, traducción), (5 puntos). 
 

   



NOTA DE COÑECEMENTOS 

   Notas do traballo diario en clase: 10% 

   Exames escritos: 90% 

   
NOTA  DA AVALIACION: 

   Logro dos est. de aprend. no trab. diario de clase: 10% 

   Logro dos estándares de aprend. na proba escrita: 90% 

   
                      RECUPERACION: 

 NON SE REALIZARÁ UN EXAME DE RECUPERACIÓN. Se 

 se aproba a seguinte avaliación, considérase aprobada 

a anterior (en caso de que esta quedase suspensa). 
 NOTA FINAL: Obterase da media ponderada das calificacións 

 dos dous exames de avaliación, podendo subir ou baixar 
ata 1 punto polas anotacións do profesor/a sobre o 

traballo diario e de clase, o logro dos estándares 

de aprendizaxe, e a actitude e comportamento do alumno/a; 
 así como a realización de tarefas e deberes encargados 

para casa.  En todo caso, o terceiro exame da 

avaliación deberá ter máis dun 4,80 para aprobar a avaliación. 
 

 

NOTA DA 

AVALIACIÓN 

FINAL 

Hai que advertir que, ó tratarse dunha asignatura lingüística non divisible en 
compartimentos estancos por avaliacións, a nota da Avaliación Final do curso 
será a media ponderada das tres avaliacións, de modo que terá un maior peso a 
nota da 3ª Avaliación. Hai que recordar que se se aproba a avaliación seguinte, 
recupérase a anterior. En caso de suspender a 3ª Avaliación, suspenderase a 
Avaliación Final. En todo caso, a nota da Avaliación Final non poderá ser inferior 
á da 3ª Avaliación. Dado que nos exames da 3ª Avaliación se demostrará o 
desempeño de competencias traballadas ó longo de todo o curso, aqueles 
alumnos que teñan unha o dúas avaliacións suspensas recuperaranas se 
aproban a 3ª Avaliación. Por suposto, a cualificación da terceira avaliación terá 
en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que, se un alumno/a ten 
suspensas a 1ª e a 2ª Avaliacións, en caso de aprobar a 3ª, aprobará a 
Avaliación final, coa mesma nota obtida na 3º Avaliación. En todo caso, 
repetimos, a nota da 3ª Avaliación non poderá ser inferior á da 3ª Avaliación.  

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-2018 

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: Modalidades textuales. Variedades de la lengua 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- Modalidades textuales: narración, descripción, diálogo. 2- La estructura de las 

palabras. El léxico. 3- Variedades de la lengua: socioculturales, estilísticas. Las jergas y el 

argot. 

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

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer el léxico castellano. 

4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto. 5- Practicar 

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

valorar las variedades lingüísticas del castellano. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 

adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 

Comprende un texto narrativo o descriptivo oral y escrito. 4- Reconoce y explica el uso de 

diferentes variedades de la lengua. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar 

conocimientos. 6- Explica las características básicas de las variedades jergales. 

 

TEMA 2: Textos expositivos. Propiedades textuales 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- La exposición y sus características. 2- La derivación. Creación de nuevo 

léxico. 3- Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. Los marcadores 

textuales. 

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

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer el léxico castellano. 

4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto. 5- Practicar 

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

valorar las variedades textuales. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 

adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 

Analiza un texto descriptivo oral y escrito. 4- Reconoce y explica el uso de diferentes 

variedades textuales. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar conocimientos. 

6- Explica las características básicas de la derivación como fuente para la adquisición de 

nuevo léxico. 

TEMA 3: Textos argumentativos. La oración simple 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- La argumentación y sus características. 2- La formación de sustantivos. 

Creación de nuevo léxico. 3- Oración: concepto y estructura. 4- Clasificación de las oraciones. 



5- Complementos del verbo. 

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

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos de 

creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 

través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 

producción de textos. 7- Analizar distintos tipos de oraciones. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 

adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 

Analiza un texto descriptivo oral y escrito. 4- Reconoce y explica el uso de diferentes 

variedades textuales. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar conocimientos. 

6- Analiza  y clasifica los distintos tipos de oraciones y sus componentes. 

TEMA 4: El género didáctico y la literatura del siglo XVIII 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1- El género didáctico: características y tipos. 2- Raíces grecolatinas en la 

formación de palabras. 3- La literatura del siglo XVIII: contexto histórico y social. 4- 

Características generales de la literatura ilustrada. 5- El ensayo ilustrado. Autores principales. 

6- El teatro ilustrado. Autores principales. 

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

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos de 

creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 

través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 

producción de textos. 7- Analizar distintos tipos de textos didácticos. 8- Comprender las 

características de la literatura neoclásica. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 

adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 

Analiza un texto descriptivo oral y escrito. 4- Reconoce y explica los distintos tipos de géneros 

didácticos. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar conocimientos. 6- Analiza  

las características de la literatura neoclásica. 7- Explica las características básicas de la 

lectura obligatoria propuesta. 

TEMA 5: Textos humanísticos e históricos. La literatura de la primera mitad del siglo XIX 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1- Características de los textos humanísticos e históricos. 2- Siglas y acrónimos 

como fuente de creación de palabras. 3- La literatura del siglo XIX: contexto histórico y social. 

4- Características generales de la literatura romántica. 5- Teatro romántico. Autores y obras 

principales. 6- Prosa romántica. Autores y obras principales. 7- Poesía romántica. Autores y 

obras principales. 

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

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos de 

creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 

través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 

producción de textos. 7- Analizar distintos tipos de textos humanísticos e históricos. 8- 

Comprender las características de la literatura romántica. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 

adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 

Analiza un texto humanístico o histórico oral y escrito. 4- Reconoce y explica los distintos tipos 



de géneros humanísticos e históricos. 5- Emplea diferentes fuentes de información para 

ampliar conocimientos. 6- Analiza  las características de la literatura romántica en sus obras. 

7- Explica las características básicas de la lectura obligatoria propuesta. 

TEMA 6: Textos científicos. Literatura realista y naturalista 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1- Características de los textos científicos. 2- Terminología científica. 3- 

Denotación y connotación en la ampliación del léxico. 4- Literatura realista y naturalista: 

características generales. 5- Autores principales: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas “Clarín”. 

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

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos de 

creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 

través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 

producción de textos. 7- Analizar distintos tipos de textos científicos. 8- Comprender las 

características de la literatura realista y naturalista. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 

adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 

Analiza un texto humanístico o histórico oral y escrito. 4- Reconoce y explica los distintos tipos 

de textos científicos. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar conocimientos. 

6- Analiza  las características de la literatura realista y naturalista en sus autores principales. 7- 

Explica las características básicas de la lectura obligatoria propuesta 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

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

exposiciones orales, trabajos escritos orales o colectivos. 

 EXAMES: Se realizará un examen como mínimo, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 

dependiendo de la valoración que el profesor haga de las características del alumnado. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Entre el 11 y el 15 de diciembre de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Resume y esquematiza textos propuestos. 

 Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 

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

 Reconoce características de textos expositivos, argumentativos, humanísticos, históricos o 

científicos. 

 Identifica las características básicas del género didáctico. 

 Establece las características de adecuación, coherencia y cohesión en un texto. 



 Analiza y clasifica oraciones simples. 

 Reconoce autores y obras literarias estudiados. 

 Analiza  y comenta textos literarios estudiados. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Cuaderno y actividades de aula: hasta un 10%; lecturas: hasta un 20%; examen: hasta un 70%. 

  

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 70 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Lectura de un libro obligatorio: 20% (2 puntos). Cuaderno y actividades de 

aula: 10% (1 punto). Exámenes: 70% (7 puntos). Cada falta de ortografía 

restará hasta 0’20 puntos pudiendo descontar un máximo de 1,6 puntos. 

Para que la evaluación sea positiva, es preciso obtener, al menos, el 50 % 

de la calificación en cada uno de los apartados de que consta la nota: 

Lengua y Literatura. 

RECUPERACIÓN: 

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

  Sen exame  Mediante un examen y la valoración del trabajo diario 

   

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

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

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

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

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

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO 

 CURSO: 4 º ESO                                  AVALIACIÓN: 1ª                       ANO ACADÉMICO:17-18 

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

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

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

B1.4.1 Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto 
oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

B1.6.1 Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción 
oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua 
galega.  

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

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

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

B1.11.2 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

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

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

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

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

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

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

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

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

B2.9.3 Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 
encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 

B2.9.5 Revisa o texto para comprobar que a  organización dos contidos do texto é correcta e que 
non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

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

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

BLOQUE 5. EDUCACION LITERARIA 

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

actualidade. 

B5.1.2 Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da Literatura Galega de 1916 
ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos 

B5.2.2 Le autonomamente obras ou textos representativas da Literatura Galega de 1916 ata a 
actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos 



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

B5.2.3 Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a 
actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente 

 

TEMA 1:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  A exposición. A orixe do léxico. O uso das maiúsculas. A poesía das 
Irmandades 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

B3.3.4 Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso 

da lingua galega. B3.9.1 Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, 

consecuencia, condición, hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos 

gramaticais e léxicos de cohesión interna. B3.10.1 Identifica a estrutura do texto, en 

construcións propias e alleas. B4.6.1 Recoñece os acontecementos relevantes da 

historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as 

diferentes etapas. B4.7.1 Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de 

España e analiza criticamente textos (literarios, xornalísticos), gráficos ou documentos 

audiovisuais que traten sobre a situación sociolingüística do Estado español. 

 

 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : Xéneros xornalísticos (I). A formación do léxico: palabras patrimoniais e 

palabras cultas. Acentuación de ditongos e tritongos. Acentuación de hiatos. O 

multilingüismo. As linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas A poesía das 

vangardas 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA 2 

B2.5.1 Diferenza os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao 

director, editorial, columna e artigo de opinión. B4.1.1 Valora a lingua como medio de 

relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e argumenta 

fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. B4.2.1 Valora o 

plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 

humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura.B4.4.2 Describe 

acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. B4.5.1 

Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a 

necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 

 

 

      



TEMA 3: 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

  CONTIDOS  : A argumentación. Préstamos e estranxeirismos na lingua galega.O 

acento diacrítico. A valoración social das linguas: o prestixio dos idiomas e os 

prexuízos lingüísticos. A prosa da época das Irmandades.  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA 3 

B4.8.1 Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á 

galega e rebáteos cunha argumentación axeitada. B4.8.2 Analiza a opinión propia 

sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos 

argumentadamente                        

TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 

 CONTIDOS  : Xéneros xornalísticos (II). O léxico: os calcos lingüísticos. A coma (,) e o 
punto e coma (;).A prosa da época das Irmandades 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA  4  

B3.12.2 Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao 

tema e ao xénero textual. 

 
 
 
B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

  

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,libretas,exposicions para 
comprobar o se se acadaron os estándares de aprendizaxe básicos que se sinalan 
para cada tema e para o conxunto da avaliación. 

  . 

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Última semana de Outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       TEMAS  1 e 2.     Equilibrio teoría e práctica.  Indicaranse os estándares dos 

que vai ser avaliado e a súa cualificación.A nota do exame resultaría da media 

dos estándares que conformen o exame. 

   

 

 

       



EXAME 2: 

   DATA APROXIMADA: finais Novembro ou primeira semana Decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

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

  EXAME 3: LIBRO DE LECTURA  

Retrincos de Castelao 

      

   DATA APROXIMADA:       Mediados de Novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

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

   
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo 

diario:    

10 %      

  Exames…….: 90 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: O 90% dos Exames vaise distribuír do seguinte modo:   

                      - 10% (1punto) para o libro de lectura. 

                      - 80% (8 puntos) para os exames 

O 10 % do Traballo diario ( 1 punto) virá determinado por chamadas 

de clase, traballos recollidos, control oral , actitude.  

  

RECUPERACIÓN: 

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

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

   

NOTA FINAL:   

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta as 

recuperacións. Poderán facer unha nova recuperación, a final de curso, aqueles 

alumnos que teñan unha o dúas avaliacións suspensas. A cualificación da 

terceira avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que a 

cualificación da terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso.    

   

 



                                           MATERIA : MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

CURSO: 4º ESO                              AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 0: CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1.1.1.Expresa de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 
B1.2.1.. Analiza e comprende o enunciado dous problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
B1.2.2.Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
B1.6.4. Interpreta a solución matemática do proublema non contexto da realidade. 
B1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
C.1.3.3. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e expresaos con linguaxe  
apropiada 

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

F Números reais 
F Aproximación de números reais 
F Errores de aproximación 
F Intervalos de números reais 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-1. Coñecer os distintos tipos de números e interpretar o significado dalgunhas das súas 
propiedades máis características: divisibilidade, paridade, infinitud, proximidade, etcétera 
B2-1.1. Recoñece os distintos tipos números (naturais, enteiros, racionais e irracionais e reais), 
indicando o criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 

B2-2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para 
recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa 
vida diaria e con outras materias do ámbito educativo 
B2-2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
programas informáticos, e utilizando a notación máis adecuada. 
B2-2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 
B2-2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica 
utilizando diferentes escalas . Manexa intervalos na recta real 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Clasificar números reais (racionais e irracionais). Aproximar números reais. Valorando o erro 
cometido nunca aproximación. Realizar operacións combinadas con números reais. Manexar 
intervalos de números reais 

 
TEMA 2: Logaritmos 
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Logaritmos 
F Propiedades dos logaritmos 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria 
e con outras materias do ámbito educativo 

 
 



 B2-2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas 
propiedades e resolve problemas sinxelos. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer o concepto de logaritmo. Coñecer as propiedades dos logaritmos. Operar con 
logaritmos aplicando as súas propiedades 

 
TEMA 3: Polinomios e fraccións alxebraicas 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS :  

R Teorema do resto 
R Raíces dun polinomio. Teorema do factor 
R Factorización 
F Fraccións alxebraicas 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-3. Construír e interpretar expresións algebraicas, utilizando con destreza a linguaxe 
algebraico, as súas operacións e propiedades 
B2-3.1. Exprésase de maneira eficaz facendo uso da linguaxe algebraico.  
B2-3.2. Obtén as raíces dun polinomio e o factoriza utilizando a regra de Ruffini ou outro método 
máis adecuado.  
B2-3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións algebraicas sinxelas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Operar con polinomios. Coñecer e aplicar o teorema do resto. Achar as raíces dun polinomio. 
Factorizar un polinomio. Simplificar e operar fraccións alxebraicas 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 26 Outubro-3 Novembro  
     Exame 2: na semana 4-15 Decembro 

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

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

 

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

 

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



Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame. 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con 
ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Global 
Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 
Datas:  do 18 ó 21 de Decembro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e a 
puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

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

Intervencións (referidas a algún estándar).  

Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 

Outros ((referidos a algún estándar).  
 

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          MÚSICA  

CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE 1: “Perseguindo o son” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1.- As primeiras gravacións: o fonógrafo e o gramófono. Técnicas de grabación 

primitivas. O nacemento da industria discográfica. E audicións. 2.-A aplicación da 

electricidade: o micrófono, o amplificador e o altavoz. O tocadiscos. O magnetófono. O 

sistema estereofónico. 3.- A gravación por pistas. E audicións. 4.-O estudio de grabación. O 

productor musical. Taller profesional: profesións de inxeniero de son, o mezclador e o 

productor musical. 5.- Os novos sons: instrumentos electrófonos. Efectos e filtros sonoros. E 

audicións. 6.-A crítica como medio de información e valoración do feito musical. 7.-Escoita o 

primeiro disco máis vendido: ¿Qué vas a escoitar?. A ópera e a indurstria discofráfica. E 

audicións. 8.-Linguaxe musical: Notas a contratempo, a tonalidade e escalas maiores. 

Pentagrama, clave e nome das notas, liñas adicionais, figuras e silencios. 9.-Taller de 

interpretación: Interpreta “Mary had a little lamb” ou outra peza que determine o profesor. 10.-

O son no túnel do tempo. 11.-Traballo co aprendido. 12.-Estratexias para o estudio: o 

tratamento da información. 13.- A búsqueda de videos na rede sobre grabacións antigas de 

cantantes e músicos. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1.Coñecer e explicar as técnicas de grabación primitivas. 

1.2.Identificar as audicións e recoñecer auditivamente as características das audicións desta 

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

musicais e crítica.  2.1.Saber e explicar en qué consiste a grabación por pistas. 2.2.Identificar 

as audicións e recoñecer auditivamente as características das audicións, indicando título, 

autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, características musicais e crítica.   3.1.Coñecer e 

explicar os novos sons e os efectos e filtros sonoros e a súa utilidade no ámbito musical. 

3.2.Identificar as audicións e recoñecer auditivamente as características das audicións, 

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

crítica. 3.3.Analizar críticas musicais utilizando un vocabulario adecuado. 4.Coñecer e 

explicara ópera e industria discográfica e escoitar unha das primeiras grabacións que se 

comercializaron identificandoa e recoñecendo auditivamente as características da audición, 

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

crítica. 5.1.Interpretar vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou instrumental Orff, e/ou pequena 

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

básicas de interpretación, e crear e improvisar esquemas melódicos-rítmicos. 5.2.Coñecer e 

explicar as notas a contratempo e a tonalidade e as escalas maiores, pentagrama, clave e 

nome das notas, liñas adicionais, figuras e silencios dunha forma teórica e práctica oral e 

escrita.  6.Coñecer e explicar as primeiras grabacións e en qué consistía o fonógrafo e o 

gramófono.   7.Coñecer e explicar as técnicas de grabación co fonógrafo e o  gramófono.  

8.Coñecer e explicar o nacemento da industria discográfica e dos aparatos e sistemas de 

grabación e de reproducción de son.  9.Coñecer e explicar os sistemas de grabación e 

reproducción do son que empezaron a utilizala electricidade. 10.Saber en qué consiste a 

grabación por pistas e a vantaxe que supón. 11.Comprender e explicar a función do estudio de 

grabación na producción musical e das figuras do productor musical, inxeniero de son e 

mezclador. 12.Saber buscar contido audiovisual en Internet. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Coñece, sabe e explica as técnicas de grabación 

primitivas. 1.2.Identifica as audicións e recoñece auditivamente as características das 

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

musicais e crítica. 2.1.Sabe e explica en qué consiste a grabación por pistas. 2.2.Identifica as 



audicións e recoñece auditivamente as características das audicións, indicando título, autor, 

forma ou xénero, estilo/época, espazo, características musicais e crítica. 3.1.Coñece, sabe e 

explica os novos sons e os efectos e filtros sonoros e a súa utilidade no ámbito musical. 

3.2.Identifica as audicións e recoñece auditivamente as características das audicións, 

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

crítica. 3.3.Analiza críticas musicais utilizando un vocabulario adecuado.  4.1.Coñece e explica 

a ópera e industria discográfica e escoita unha das primeiras grabacions que se 

comercializaron identificandoa e recoñecendo auditivamente as características da audición, 

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

crítica. 5.1.Interpreta vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou instrumental Orff, e/ou pequena 

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

básicas de interpretación, e crea e improvisa esquemas melódicos-rítmicos.  5.2.Coñece, sabe 

e explica as notas a contratempo, a tonalidade e as escalas maiores, pentagrama, clave e 

nome das notas, liñas adicionais, figuras e silencios dunha forma teórica e práctica oral e 

escrita. 6.1.Coñece, sabe e explica as primeiras grabacións e en qué consiste o fonógrafo e o 

gramófono. 7.1.Coñece, sabe e explica as técnicas de grabación co fonógrafo e o gramófono. 

8.1.Coñece e explica o nacemento da industria discográfica e dos aparatos e sistemas de 

grabación e de reproducción de son. 9.1.Coñece, sabe e explica os sistemas de grabación e 

reproducción do son que empezaron a utilizar a electricidade. 10.1.Sabe en qué consiste a 

grabación por pistas e a vantaxe que supón. 11.1.Comprende, sabe e explica a función do 

estudio de grabación na producción musical, e das figuras do productor musical, inxeniero de 

son e mezclador. 12.1.Sabe buscar contido audiovisual en Internet. 

TEMA 2: UNIDADE 2: “Datos sonoros” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1.-O son analóxico e o son dixital. O proceso de dixitalización: o son dixital. 2.-O 

sistema MIDI. Os aparatos interconcectados. E audicións. 3.-Soportes e formatos do son 

dixital. Soportes dixitais de almacenamento. Formatos de audio dixital. 4.-A informática na 

música. A creación musical con ordenadores. A gravación musical con ordenadores. O arreglo 

musical e o arreglista. Taller profesional: profesións relacionadas coa informática musical. 5.-

Escoita unha remasterización: ¿Qué vas a escoitar?. O estilo jazz remasterizado. E audicións. 

6.-Linguaxe musical: Signos de prolongación: puntillo, ligadura e caldeirón. Alteracións. 

Alteracións propias e accidentais. Escala pentatónica. 7.-Taller de interpretación: Interpreta 

“Mull of Kintyyre” ou outra peza que determine o profesor. 8.-A rematerización: ¿maquillaxe 

texnolóxico ou marketing?. 9.-Traballa co aprendido. 10.-Os formatos de audio dixital. 11.-

Glosario de vocabulario de repaso sobre términos, nomes, cronoloxía, etc, de diferentes 

períodos da historia da música, estilos e culturas musicais. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer e explicar as técnicas de remasterización. 

2.Identificar as audicións desta unidade e recoñecer auditivamente as características das 

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

características musicais e crítica. 3. Exponer de forma crítica a opinión persoal respecto a 

distintas músicas e eventos musicais, argumentándoa en relación coa información obtida en 

distintas fontes: libros, críticas, programas de concertos, publicidade, etc. 4.1.Interpretar vocal 

e instrumentalmente (frauta, e/ou instrumental Orff, e/ou pequena percusión, a determinar polo 

profesor) e memorizar partituras demostrando unhas destrezas básicas de interpretación, e 

crear e improvisar esquemas melódicos-rítmicos. 4.2. Coñecer e explicar os signos de 

prolongación: puntillo, ligadura e caldeirón, as alteracións, as alteracións propias e accidentais 

e a escala pentatónica, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 5.Coñecer e explicar o 

son analóxico e o son dixital. 6.Coñecer e explicar qué é o sistema MIDI e os componentes 

que o conforman. 7.Ter conocemento e explicar os principais aparatos dixitais conectados co 

sistema MIDI. 8.Ter conocemento e explicar os diferentes soportes e formatos do son dixital. 

9.Definir e describir cada un dos términos, nomes, cronoloxía, etc de diferentes períodos da 



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

10.Saber e explicar diferentes software musicales. 11.Coñecer e explicar as vantaxes dos 

ordenadores nun estudio de grabación. 12.Coñecer e explicar a profesión de arreglista 

informático e as profesións relacionadas coa informática musical. 13.Saber e explicar os 

distintos formatos de audio digital. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, sabe e explica as técnicas de remasterización. 

2.Identifica as audicións desta unidade e recoñece auditivamente as características das 

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

musicais e crítica. 3.Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 

elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 4.1.Interpretar vocal e 

instrumentalmente (frauta, e/ou instrumental Orff, e/ou pequena percusión, a determinar polo 

profesor) e memoriza partituras demostrando unhas destrezas básicas de interpretación, e 

crea e improvisa esquemas melódicos-rítmicos. 4.2.Coñece, sabe e explica os signos de 

prolongación: puntillo, ligadura e caldeirón, as alteracións, as alteracións propias e accidentais 

e a escala pentatónica, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 5.1.Coñece, sabe e 

explica o son analóxico e o son digital. 6.1.Coñece, sabe e explica qué é o sistema MIDI e os 

compoñentes que o conforman. 7.1.Ten coñecemento e explica os principais aparatos dixitais 

conectados co sistema MIDI. 8.1.Ten coñecemento e explica os diferentes soportes e formatos 

do son dixital. 9.Define e describe cada un dos términos, nomes, cronoloxía, etc de diferentes 

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

vocabulario de repaso. 10.1.Sabe e explica diferentes software musicales. 11.1.Coñece, sabe 

e explica as vantaxes dos ordenadores nun estudio de grabación. 12.1.Coñece e explica a 

profesión de arreglista informático e as profesións relacionadas coa informática musical. 

13.1.Sabe e explica os distintos formatos de audio digital. 

 

TEMA 3: 

 

UNIDADE 3: “A difusión musical” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1.-A chegada da radiocomunicación. A orixe da radio. Os sistemas de 

transmisión. 2.-A utilización da radio. A música entra na radio. As obras radiofónicas: 

radioteatro. A radiofórmula. 3.-A música na televisión. A composición musical para televisión. 

O videoclip. E audicións. 4.-A música en internet. O streaming. Internet e as compañias 

discográficas. As redes sociais. Taller professional: Técnico encargado dos efectos de son. 5.-

Escoita unha cuña publicitaria: ¿qué vas a escoitar?. As cuñas publicitarias radiofónicas. E 

audicións. 6.-Linguaxe musical: Síncopas. Acordes tríadas maiores e menores. Cifrado de 

acordes. 7.-Taller de interpretación: Interpreta “Evary Breath you take” ou outra peza que 

determine o profesor. 8.-A revolución da tableta: todo nun bolsillo. 9.-Traballa co aprendido. 

10.-Glosario de vocabulario de repaso sobre términos, nomes, cronoloxía, etc, de diferentes 

períodos da historia da música, estilos e culturas musicais. 11.-Un programa de radio: traballo. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer e explicar as cuñas publicitarias e recoñecer 

auditivamente as características do anuncio radiofónico, identificalo, e indicar a crítica. 

2.1.Coñecer e explicar o videoclip e recoñecer visual e  auditivamente as características dun 

videoclip, identificalo e indicar a crítica. 3.1.Interpretar vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou 

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

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

melódicos-rítmicos. 3.2. Coñecer e explicar as síncopas, os acordes tríadas maiores e 

menores., e o cifrado de acordes, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 4.Crear unha 

grabación dun programa de radio. 5. Ter coñecemento e explicar a chegada da 

radiocomunicación, a orixe da radio e os sistemas de transmisión. 6.Coñecer e explicar a 

utilización da radio e cómo era na súa orixe a música da radio, as obras radiofónicas e a radio 

fórmula. 7.Saber e explicar a música na televisión e a súa importancia. 8.Coñecer e explicar os 



escenarios que ofrece a televisión á composición musical e o videoclip. 9.1.Saber e explicar a 

música en Internet e o potencial de Internet para o acceso e consumo da música. 9.2.Coñecer 

e explicar a profesión de técnico encargado de efectos de son. 10.Definir e describir cada un 

dos términos, nomes, cronoloxía, etc de diferentes períodos da historia da música, estilos e 

culturas musicais que se dan no glosario de vocabulario de repaso. 11.Adquirir estratexias de 

búsqueda de jingles publicitarios. 12.Coñecer e explicar as redes sociais  como ferramentas 

de difusión da música. 13.Coñecer e explicar o streaming e en qué consiste o sistema de 

distribución de audio ou video por Internet. 14.Aplicar diferentes técnicas de gravación, 

analóxica e dixital, para rexistrar as creacións propias, interpretacións e outras mensaxes 

musicais. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Coñece, sabe e explica as cuñas publicitarias e 

recoñece auditivamente as características do anuncio radiofónico, identificao e indica a crítica. 

2.1.Coñece, sabe e explica o videoclip e recoñece visual e auditivamente as características 

dun videoclip, identificao e indica a crítica. 3.1.Interpreta vocal e instrumentalmente (frauta, 

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

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

esquemas melódicos-rítmicos. 3.2.Coñece, sabe e explica as síncopas, os acordes tríadas 

maiores e menores., e o cifrado de acordes, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 

4.1.Crea unha grabación dun programa de radio. 5.1.Coñece, sabe e explica a chegada da 

radiocomunicación, a orixe da radio e os sistemas de transmisión. 6.1.Coñece, sabe e explica 

a utilización da radio e cómo era na súa orixe a música da radio, as obras radiofónicas e a 

radio fórmula. 7.1.Sabe, coñece e explica a música na televisión e a súa importancia. 

8.1.Coñece, sabe e explica os escenarios que ofrece a televisión á composición musical e o 

videoclip. 9.1.Sabe, coñece e explica a música en Internet e o potencial de Internet para o 

acceso e consumo da música. 9.2. Coñece, sabe e explica a profesión de técnico encargado 

de efectos de son. 10.Define e describe cada un dos términos, nomes, cronoloxía, etc de 

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

de vocabulario de repaso. 11.1.Adquire estratexias de búsqueda de jingles publicitarios. 

12.1.Coñece, sabe e explica as redes sociais  como ferramentas de difusión da música. 

13.Coñece, sabe e explica o streaming e en qué consiste o sistema de distribución de audio 

ou video por Internet. 14.Aplica diferentes técnicas de gravación, analóxica e dixital, para 

rexistrar as creacións propias,  interpretacións e outras mensaxes musicais. 

TEMA 4: UNIDADE 4 

 DURACIÓN APROXIMADA:  

 CONTIDOS:  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:. 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Libretas, chamadas de clase, intervencións voluntarias, traballos mandados polo profesor, 

probas curtas e de diferentes tipos (nas que entrará a parte da materia que determine o 

profesor de entre a materia dada desde principio de curso), resumes, comentarios, actividades, 

apuntes, esquemas ou calquera outra cuestión que o profesor/a poña como traballo de libreta. 

 

 



 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Do 16 de Outubro ó 27 de Outubro de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían as unidades 1 e a metade da unidade 2, cos seus 

correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos. É preciso unha nota mínima de 

3 puntos sobre 10 para cada un dos exames escritos para que esta parte escrita faga 

media co resto dos apartados. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Do 22 de Novembro ó 5 de Decembro de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, cos seus correspondentes 

contidos teóricos e prácticos escritos. Aclaración: O departamento de música acordou 

que queda a criterio de cada profesor facer 1 ou 2 exames escritos. Se o profesor 

determina facer dous exames escritos as datas, contidos e estructura corresponderían 

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

un só examen escrito, éste sería entre o 22 de Novembro e o 5 de Decembro de 2017 e 

entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos das unidades 1, 2 e 3. É preciso unha 

nota mínima de 3 puntos sobre 10 para cada un dos exames escritos para que esta 

parte escrita faga media co resto dos apartados. 

  EXAMEN 3:       

   DATA APROXIMADA: Do 22 de Novembro ó 5 de Decembro de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

 

 

 

 

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

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

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

acordou que cada profesor determinará se a parte práctica-oral a evalúa cun examen 

entre o 22 de Novembro e o 5 de Decembro de 2017 tal como se acaba de relatar ou 

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

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

avaliación, tal como se reflexa abaixo.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario valórase cun 15% na nota da 1ª avaliación, que se traducen en 1’5 puntos. 

 Os exames valóranse cun 85% na nota da 1ª avaliación, que se traducen en 8’5 puntos. Deses 
8’5 puntos, 6’5 puntos corresponden ó/s exame/s escrito/s e 2 puntos ó examen oral. 

 
Nota da 1ª avaliación= exame ou exames escritos: 65% (6’5 ptos) + examen práctico-oral: 20% (2 
ptos) + traballo diario: 15% (1’5 ptos) = 100% = 10 ptos. 

 
O grao mínimo de consecución para superar a avaliación afecta ós dous apartados: ós exámenes e ó 
traballo diario. Dos 10 puntos da nota de avaliación, e tendo en conta as respectivas porcentaxes 
anteriores, os 5 puntos correspondentes ó grao mínimo de consecución para superar a avaliación 
quedarán da seguinte maneira: 3’25 puntos serán do examen ou exames escritos, 1 punto do examen 
práctico oral, e 0’75 ptos do traballo diario. 



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

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

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

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

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

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



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

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

 No caso de que calquera estándar de aprendizaxe sexa obxecto de valoración no traballo diario 
con calquera dos seus instrumentos de control, e tendo en conta a puntuación que se dea a ese 
estándar de aprendizaxe en cuestión no traballo diario o grao total terá o total desa puntuación 
que corresponda a este estándar de aprendizaxe en cuestión; o grao mínimo terá a metade da 
puntuación que corresponda a ese estándar de aprendizaxe en cuestión; e o grao nulo será se 
non sabe ese estándar de aprendizaxe en cuestión. A gradación comprendida entre o grao nulo e 
o grao mínimo corresponde a un contido menor que o suficiente, e que é correcto, ten coherencia 
e claridade e usa unha terminoloxía adecuada. A gradación comprendida entre o grao mínimo e 
o grao total corresponde a un contido maior que o suficiente pero que non chega a ser total, e 
que é correcto, ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía adecuada. No caso dunha 
proba curta que non sexa de tipo test a valoración dos estándares de aprendizaxe é como na de 
calquera dos instrumentos de control do traballo diario que se acaba de relatar. No caso dunha 
proba curta de tipo test: dun mesmo estándar de aprendizaxe será necesario un número par de 
preguntas tipo test coa mesma puntuación cada unha, e como a pregunta tipo test se sabe ou 
non se sabe, teremos as seguintes gradacións: 

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

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

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

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

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

 
RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un examen de recuperación escrito, 
entre o 8 e o 17 de Xaneiro de 2018. 
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que aprobar a parte práctica-oral da seguinte 
avaliación a través do examen práctico-oral a finais do 2º trimestre ou durante o 2º trimestre a 
través dos controis tal como se explica anteriormente.  
 
Nota final = nota da 1ª avaliación: 33'3% (3'33 ptos) + nota da 2ª avaliación: 33'3% (3'33 ptos) + 
exames do terceiro trimestre: 28’39 % (2’839 ptos) + traballo diario do terceiro trimestre: 5’01 % 
(0’501 pto) = 100% = 10 ptos 

 

 

 

 

 

 



                                                     RELIXIÓN 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1: O cristianismo, unha mensaxe universal. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-Pablo e a sua época; 2.-Pablo, o principal protagonista da difusión do 

cristianismo polo imperio romano; 3.- O seus escritos e as viaxes ata ¿Hispania? 4.- Pedro e as primeiras 

comunidades crisntiáns. 
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Criterios de avaliación):1.-Descubrir a personalidade de Pablo 

de Tarso, un fariseo que pasou de ser perseguidor dos cristiáns a apóstolo das "xentes"; 2.- Analizar 

algúns dos seus escritos e ver neles o universalismo das sus ideas; 3.- Facer en percorrido pola arte e 

literatura e ver cómo é representado e o simbolismo que encerra. 4.- A importancia de Pedro na 

organización da primeira Igrexa cristiá. 

 

 
TEMA 2: O cristianismo e o imperio romano 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-Os conflictos entre os cristiáns e os romanos; 2.-Principais persecucións: 

xenerais e locais; 3.- ¿A cristianización do Imperio? Constantino e Teodosio. 
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-Distinguir o concepto de "divinidade" para os cristiáns e 

para Roma; 2.-Analizar detalladamente a actitude dos distintos emperadores en relación ó novo 

fenómeno do cristianismo; 3.-Discernir os aspectos positivos e os negativos do "cristianismo como 

relixión oficial do Estado" e ver as repercusións que isto tivo na historia política dos Estados. 
 
TEMA 3: Expansión do cristianismo 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-Os primeiros mártires "sementeira de cristiáns"; 2.- O camiño de Santiago e 

o monacato; 3.- Evanxelización e colonización. 
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS :1.-Facer un resumo da vida dos primeiros mártires cristiáns na 

península ibérica; 2.- Descubrir testimonios escritos que falen da presencia do cristianismo en Hispania; 

3.- Destacar a importancia do Camiño de Santiago para a cultura europea e ler algúns capítulos do 

"Codex Calixtinus" para descubrir as características das xentes de aquela época medieval. 
 
B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS  
B1) DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente  2.-Traer o material preciso  3.-Esforzarse e mostrar interese 
por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar dúbidas 6.-Organizarse para levar as   tarefas ó día  
7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo  8.- Ser respetuoso e observar as normas de convivencia  9.-  Respectar as 
diferencias  10.-Rexeitar a violencia física e verbal  11.-Mostrarse solidario 
 
C.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Control dos apuntes, os exercicios de cada tema e un pequeño traballo de investigación. 

 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Temas 1, 2 e 3. Libro de texto: Religión Católica  4 Eso. Edebé. 
  EXAMEN 2:        
   DATA APROXIMADA:  
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
      
  EXAMEN 3: (excepción á regla)       
   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
  

 
 
 

  Especificar a materia que entra e o tipo  de exame 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      
  Control dos exercicios, as libretas e o traballo que se lle pedirá  a cada un por avaliación. 
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo diario:    30 %      
  Exames…….: 40 %      
 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  Coñecementos: Sobre todos nos exames, e tamén nas intervencións na clase e exercicios de 

autoevaluación. Un 70% 
  Actitudes: O comportamento e respetar as normas básicas de convivencia que aparecen no 

reglamento do centro contarán un 30% 
 

   

RECUPERACIÓN: 
  Mediante un examen : Data aproximada: Especificar a semana aproximada 
  Sen exame  Cambio de actitude, posta o día do caderno de apuntes e proba oral. 

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

teñan os apuntes en orden e un comportamento exemplar.    

PLAN LECTOR: 
  Non  ten incidencia nas notas de avaliación      
  Tense en conta nas notas de avaliación:       
   Describir como se valora e a incidencia nas notas de avaliación 

   

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIC (1ª AVALIACIÓN) 

 
CONTIDOS 

 

TIC-B1.1-Políticas de seguridade para a protección do individuo na interacción coa rede. Contrasinais. Condutas e 
hábitos seguros. TIC-B1.2-Intercambio e publicación de información dixital na rede. Seguridade e responsabilidade no 
uso dos servizos de publicación. TIC-B1.3-Dereitos de propiedade intelectual e de explotación dos materiais aloxados 
na web. Tipos de licenzas de distribución. TIC-B1.4-Propiedade e distribución do software e da información. Tipos de 
licenzas de uso e distribución. TIC-B1.5-Identidade dixital, privacidade e seguridade. Desenvolvemento de actitudes de 
protección activa ante dos intentos de fraude. TIC-B2.1-Funcións de configuración dos equipamentos informáticos. 
TIC-B2.2-Instalación e eliminación de software de propósito xeral.. TIC-B2.3-Utilización de software de comunicación 
entre equipamentos e sistemas. TIC-B2.4-Arquitectura dun computador: compoñentes básicos e características. TIC- 
B2.5-Elementos e sistemas para a comunicación con fíos e sen eles. TIC-B3.1-Procesos de produción de documentos 
con aplicacións ofimáticas e de deseño gráfico. Maquetaxe. Importación de imaxes e gráficos. TIC-B4.1- 
Procedementos de intercambio de información entre dispositivos físicos de características técnicas diversas. TIC-B4.2- 
Riscos de seguridade para sistemas, aplicacións e datos. Hábitos de protección. TIC-B4.3-Medidas de seguridade 
activa e pasiva. Actualización do software. Antivirus e devasas. 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

TIC-B1.1-Adoptar condutas e hábitos que permitan a protección do individuo na súa interacción na rede. TIC-B1.2- 
Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con criterios de seguridade e uso responsable. 
TIC-B1.3-Recoñecer e comprender os dereitos dos materiais aloxados na web. TIC-B2.1-Utilizar e configurar 
equipamentos informáticos, identificando os elementos que os configuran e a súa función no conxunto. TIC-B2.2- 
Xestionar a instalación e eliminación de software de propósito xeral. TIC-B2.3-Utilizar software de comunicación entre 
equipamentos e sistemas. TIC-B2.4-Coñecer a arquitectura dun computador, identificando os seus compoñentes 
básicos, e describir as súas características. TIC-B2.5-Analizar os elementos e os sistemas que configuran a 
comunicación con fíos e sen eles. TIC-B3.1-Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a produción de 
documentos. TIC-B4.1-Adopta condutas de seguridade activa e pasiva na protección de datos e no intercambio de 
información. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 
Indicador mínimo de 
logro 

 

 
SESIÓNS 
APROX. 

CRITERIOS  PARA A 
CUALIFICACIÓN 

 

 
Data 

avaliac. 
aprox. 

 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación 

(%)* 

 
4º-TICB1.1.1 - Interactúa con 
hábitos adecuados en con- 
tornos virtuais. 
Peso: 1% 

 
Usa os entornos 
virtuais propostos na 
aula. 
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PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
 
 
Diaria 

 
4º-TICB1.1.2 - Aplica políticas 
seguras de utilización de 
contrasinais para a protección da 
información persoal. 
Peso: 0.1% 

 
Coñece o xeito de 
protexer os seus 
datos por medio de 
contrasinais. 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
4º-TICB1.2.1 - Realiza 
actividades con responsabilidade 
sobre conceptos como a 
propiedade e o in-tercambio de 
información. 
Peso: 0.1% 

 
 
Respecta a 
propiedade dos 
recursos que usa nos 
traballos. 

 
 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 
4º-TICB1.3.1 - Consulta distintas 
fontes e navega coñecendo a 

Navega pola web 
con 
responsabilidade. 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 



 

importancia da identidade dixital 
e os tipos de fraude da web. 
Peso: 1% 

   
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
4º-TICB1.3.2 - Diferencia o 
concepto de materiais suxeitos a 
dereitos de autoría e materiais 
de libre distribución. 
Peso: 1% 

 
 
Diferencia as 
licencias dos 
materiais web. 

 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 
4º-TICB2.1.1 - Realiza 
operacións básicas de 
organización e almacenamento 
da información. 
Peso: 0.1% 

 

Organiza e almacena 
os arquivos de 
traballo no ordenador 
da aula ou noutro 
medio. 
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PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de 
aplicación e síntese. 

 
4º-TICB2.1.2 - Configura 
elementos básicos do sistema 
operativo e de accesibilidade do 
equipamento informático. 
Peso: 2% 

 

Coñece operacións 
básicas de 
configuración do 
sistema operativo 
dun ordenador. 

 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 
4º-TICB2.2.1 - Resolve 
problemas vinculados aos 
sistemas operativos e ás 
aplicacións e os programas 
vinculados a estes. 
Peso: 0.1% 

 
 
Coñece o xeito de 
consultar,instalar e 
desisntalar 
aplicacións. 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de 
aplicación e síntese. 

 
4º-TICB2.3.1 - Administra o 
equipamento con 
responsabilidade e coñece 
aplicacións de comunicación 
entre dispositivos. 
Peso: 0.1% 

 
 
Coñece cómo 
compartir 
información entre 
distintos dispositivos. 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de 
aplicación e síntese. 

 
4º-TICB2.4.1 - Analiza e coñece 
diversos compoñentes físicos 
dun computador, as súas 
características técnicas e as 
conexións entre eles. 
Peso: 5% 

 
 
Identifica e describe 
diferentes elementos 
hardware dun 
computador. 

 
 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 
4º-TICB2.5.1 - Describe as 
formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos 
dixitais. 
Peso: 0.1% 

 
Diferencia elementos 
da comunicación con 
fíos dos usados na 
inalámbrica. 

 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 
4º-TICB3.1.1 - Elabora e 
maqueta documentos de texto 
con aplicacións informáticas que 
facilitan a inclusión de táboas, 
imaxes, fórmulas, gráficos, así 
como outras posibilidades de 
deseño, e interactúa con outras 
características do programa. 
Peso: 20% 

 

 
 
Presenta un 
documento 
elaborado cun 
procesador de textos 
que inclúa imaxes e 
elementos de 
formato básicos. 
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PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións 
informáticas. Proba aberta. 

 
 
 
 

 
Fin 
Novembro 
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4º-TICB4.1.1 - Analiza e coñece 
dispositivos físicos e 
características técnicas, de 
conexión e de intercambio de 
información entre eles. 
Peso: 0.1% 

 
 
Identifica formas de 
intercambio de 
información entre 
distintos dispositivos. 
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PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Investigacións 
ou traballos de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diaria 

 
4º-TICB4.1.2 - Coñece os riscos 
de seguridade e emprega 
hábitos de protección 
adecuados. 
Peso: 0.6% 

 
 
Coñece os riscos de 
seguridade máis 
importantes. 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Investigacións 
ou traballos de aplicación. 

 
4º-TICB4.1.3 - Describe a 
importancia da actualización do 
software e do emprego de 
antivirus e de devasas para 
garantir a seguridade. 
Peso: 1% 

 
 
Coñece a 
importancia do uso 
de software de 
protección. 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Investigacións 
ou traballos de aplicación. 

 
 

 

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

 

                                   CURSO: CUARTO                                     AVALIACIÓN: PRIMEIRA                         
 

A.-PROGRAMA 

TEMA1: ÉTICA E VALORES ÉTICOS 
 

 DURACIÓN APROXIMADA:10 días 
 

CONTIDOS: 
 

1.- Diferencia entre ética e moral. 
2.- Conducta animal e comportamento humano. 
3.- Clases e xerarquía de valores. 
4.- Valores éticos, normas e virtudes. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

Comprender a distinción entre ética e moral e saber diferenciar 
as accións morais das amorais. 

Coñecer as diferencias entre a conducta animal e o 
comportamento dos seres humanos. 

Saber establecer unha xerarquía de valores. 

Ser quen de por exemplos das distintas clases de valores. 

Saber diferenciar entre valores éticos, normas morais e 
virtudes. 

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. (Se poderá subir o baixar ata 0’5 puntos) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

Definir moral persoal e social (1 punto). 

Diferenciar entre accións morais, inmorais e amorais. Exemplos 
(1 punto). 

Definición e funcións da ética (1 punto). 

Definición e tipos de liberdade (1 punto). 

Definición e características dos valores (1 punto). 

Xerarquía dos valores segundo Max Scheler (1 punto). 
Definición de valores éticos, normas morais e virtudes 
humanas. (1 punto) 
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B.- AVALIACIÓN 
  

  
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Deberes de clase, traballo na aula, participación 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Última semana de Novembro ou 1ª de Decembro 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Tema 1. Se terán en conta como mínimo 5 estandares de aprendizaxe. 
     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      

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

  Traballo 
diario:    

20 %      

  Exames ou 
traballos…….: 
80% 

       

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

 

RECUPERACIÓN: 
  Mediante un exame :   

   Avaliación contínua. 
   

NOTA 
FINAL: 

Será a nota obtida na 3ª avaliación. 
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                                                       MATERIA : XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
CURSO: 4º ESO                                    AVALIACIÓN: 1ª           ANO ACADÉMICO: 2017-18 
 
A.- PROGRAMA 
 
INTRODUCIÓN:   Metodoloxía da materia de Xeografía e Historia. 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas 
 
CONTIDOS: - Explicación dos contidos da materia. 
-Metodoloxía a seguir 
- Instrumentos da avaliación 
- Estándares de aprendizaxe 
 
 
 
TEMA 1:     O século XVIII: a crise do Antigo Réxime 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 horas 
 
CONTIDOS : 
- Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolutismo e o parlamentarismo das minorías. Francia, Inglaterra. 
-  Ilustración. 
- Arte e ciencia en Europa no século XVIII. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 
- Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social en Europa e en 
América. 
- Coñecer os avances da Revolución Científica desde os séculos XVII e XVIII. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 
- Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 
- Distingue o concepto de Despotismo ilustrado. 
- Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos científicos na súa propia 
época. 
 
 
 
 
TEMA 2:     A época das revolucións liberais ( 1789-1871). 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 horas 
 
CONTIDOS : 
- Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: bases ideolóxicas (liberalismo,nacionalismo e rexionalismo), 
económicas e sociais; principais consecuencias. 
-  Revolucións  burguesas  nos  séculos  XVIII  e  XIX:  periodización  e  feitos  principais. Restauración. Procesos 
unificadores e independentistas. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 
XIX. 
- Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e América nos séculos XVIII e XIX.  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 
- Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como información senón tamén 
como evidencia para os/as historiadores/as. 
- Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade do 
século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras. 
- Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo 
a explicacións causais, e indica os proles e os contras. 
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TEMA 3: 
  
A Orixe da Industrialización.  
 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 horas 
 
CONTIDOS: 
-  Revolución Industrial: concepto; factores  económicos, sociais  e  ideolóxicos que  a  fan posible. De G.Bretaña ó 
resto de Europa. 
- Consecuencias da Revolución Industrial. Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e formas de organización). 
- Discusión en torno ás características da industrialización en España e Galicia: éxito ou fracaso? 
- A ciencia no século XIX. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 
- Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 
- Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación coas revolucións industriais. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra 
- Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas 
temporais e xeográficas. 
- Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 
 
  
TEMA 4: 
  
A España do século XIX: a construción do réxime liberal.  
 
DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas 
 
CONTIDOS: 
- Como se implantou o liberalismo en España. 
- Guerra e revolución liberal ( 1808-1833) 
- Isabel II; construción do Estado liberal. Guerras carlistas. 
- O sexenio democrático( 1868-1874) 
- Restauración borbónica. 
- Galicia no século XIX. 
- Arte e sociedade; Goya 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 
XIX. 
- Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en España e Galicia nos séculos XVIII e XIX. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  
- Analiza o proceso de implantación do liberalismo en España. 
- Analiza seguindo os criterios metodolóxicos a obra de Goya 
- Explica a situación de Galicia na política española do século XIX. Principais persoeiros . 
 
 
 
Industrialización e cambio social na España do século XIX DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas 
CONTIDOS: 
- A revolución industrial en España. 
- Os cambios sociais en España. 
- Economía e sociedade de Galicia no século XIX. 
- Arte e sociedade. A Arte do século XIX en España e en Galicia. CRITERIOS DE AVALICIÓN: 
- Describir os feitos da revolución industrial en España e Galicia. 
- Analizar os inconvenientes o vantaxes de ser un pais que tardou en industrializarse. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE: 
- Realiza unha liña cronolóxica do proceso industrial en España e Galicia. 
- Analiza e compara a industrialización de España e Galicia, entre elas e con outros países europeos. 
- Explica a situación laboral feminina e infantil en España e Galicia. 
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B.-AVALIACIÓN 

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

 
EXAMEN 1:temas 1, 2 
DATA APROXIMADA: entre o 23 ó 27 de outubro 
CONTIDOS E ESTRUTURA: valor da proba 8 puntos 
-práctica: 3 puntos. Comentario dun gráfico, mapa, texto, fotografía...Na primeira avaliación o comentario é guiado 
por preguntas. 
-2 preguntas : desenvolvemento de unha cuestión, análise comparativo , realización dun esquema conceptual, 
realización dunha liña cronolóxica...1,5 puntos cada unha. 
-4 conceptos de vocabulario: 0,50 puntos cada un. Describir de forma breve( 
4 ou 5 liñas) pero completa un concepto. 
 
Se valora a presentación e a ausencia de faltas de ortografía. A mala presentación e faltas pode supoñer ata 1 punto de 
desconto na nota final. 
 
Os exames con un enfoque claramente práctico supoñen: 80% da nota  

 
  
 
 
EXAMEN 2: temas: 3,4, 5 
DATA APROXIMADA: 5 - 13 de decembro 
CONTIDOS E ESTRUTURA: idem ó Exame 1  
 

 
 
20% traballo diario, participación na aula 
80% probas escritas, en función dos estandares de aprendizaxe 
 
RECUPERACIÓN: Recuperación se realiza despois da avaliación. 1 exame que segue o mesmo modelo que os 
exames anteriores. A nota fará media coas outras avaliacións. Tomarase a nota mais alta a da avaliación ou a da 
recuperación. 
 
AVALIACIÓN FINAL: 
A nota da avaliación final é o resultado da media das tres avaliacións. Si a media non acada o 5 , pode presentarse a un 
exame final en xuño. 
A nota da 3º avaliación será igual ou menor que a nota final da materia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


