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                                                  MATERIA: BIOLOXIA-XEOLOXIA 

CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: Un planeta dinámico 

 DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

 CONTIDOS  : -  O estudo directo da xeosfera. -  O relevo da xeosfera. -  Métodos de estudo 

indirectos da xeosfera. -  O método sísmico. -  O modelo xeoquímico. -  O modelo 

xeodinámico. -  Evidencias da dinámica da xeosfera.  -  A deriva continental. -  A distribución 

dos terremotos e volcáns. -  A idade do fondo oceánico. -  O paleomagnetismo. -  As medicións 

directas. -  A teoría da tectónica de placas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer o método sísmico para o estudo do interior da 

Terra, así como as conclusións que se extraen da súa aplicación. 2.  Comprender a 

necesidade dun modelo de estrutura interna da Terra.  3.  Coñecer os antecedentes históricos 

da teoría da tectónica de placas. 4.  Identificar as placas e os tipos de bordos de placas e 

describir as súas características. 5.  Coñecer e interpretar as probas da tectónica de placas.  6.  

Explicar os modelos da dinámica interna da Terra.  7.  Comprender informacións, e adquirir 

vocabulario sobre a célula, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e 

mostrar interese pola lectura de textos.  8.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, usar 

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

contextos, e participar de forma activa no propio proceso de aprendizaxe.   9.  Mostrar 

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

desenvolver actitudes de respecto e colaboración á hora de traballar en grupo. 10.  Realizar un 

traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas describindo a súa execución e 

interpretando os seus resultados.  11. Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1.  Coñece os tipos de ondas sísmicas, o seu 

comportamento ao propagarse no interior da Terra e a súa utilidade á hora de detectar 

descontinuidades (cambios de composición ou de estado) no interior da Terra. 2.1. Coñece as 

características e o comportamento dinámico das diferentes capas e subcapas que constitúen o 

interior da xeosfera. 3.1.  Coñece as teorías oroxénicas do pasado, en especial as propostas 

de Wegener sobre a deriva continental e a influencia destas no desenvolvemento da teoría da 

tectónica de placas. 4.1.  Recoñece as placas tectónicas e distingue os tipos de interaccións 

que se producen entre os seus bordos converxentes, diverxentes e transformantes, así como 

nas zonas do interior das placas. 5.1.  Coñece, interpreta e explica as diferentes probas da 

tectónica de placas.   6.1.  Coñece e explica os modelos da dinámica interna da Terra 

compatibles coa dinámica das placas litosféricas.    7.1.  Comprende os textos e as diferentes 

informacións obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre as células, a súa 

estrutura e as súas funcións, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e 

mostra interese pola lectura de textos.   8.1.  Obtén e organiza información, traballa co 

esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade.  9.1.  

Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas 
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de recuperación, e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.  10.1.  

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, para comprender o 

concepto de curvas de nivel e elaborar un perfil topográfico. 11.1.  Utiliza materiais e recursos 

artísticos para interpretar imaxes e aplicar os coñecementos adquiridos para obter conclusións.  

 

TEMA 2: Un planeta dinámico 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

CONTIDOS: -  O ciclo de Wilson.  -  Efectos da dinámica de placas. -  Dinámica de placas e 

procesos xeolóxicos.  -  Os procesos endóxenos: o magmatismo.  -  A actividade plutónica.  -  

A actividade volcánica.  -  Os procesos endóxenos: o metamorfismo.  -  Os procesos 

endóxenos: a deformación das rochas.  -  As fracturas: diáclases e fallas.  -  Os terremotos.  -  

As dobras.  -  Os procesos exóxenos: modelado e rochas sedimentarias.   -  Os procesos do 

modelado.  -  O modelado e a dinámica litosférica. -  A sedimentación.  -  A diaxénese.  -  Orixe 

das rochas sedimentarias.   -  A evolución do relevo.  -  Os relevos terrestres.  -  Os relevos 

litolóxicos.  -  Os relevos climáticos.  -  Os relevos estruturais.  Os relevos costeiros. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Comprender o ciclo de Wilson.  2.  Coñecer a relación entre 

os efectos da dinámica da litosfera e os procesos xeolóxicos endóxenos e exóxenos.  3.  

Describir e situar os procesos magmáticos no contexto da tectónica de placas.  4.  Describir e 

situar os procesos metamórficos no contexto da tectónica de placas.  5.  Describir e situar as 

principais deformacións das rochas da litosfera (terremotos, fracturas e dobras) no contexto da 

tectónica de placas.    6.  Describir e situar os procesos do modelado do relevo e a formación 

das rochas sedimentarias no contexto da tectónica de placas.  7.  Comprender a relación entre 

os procesos petroxenéticos a través do ciclo das rochas ou mediante a tectónica de placas.  8.  

Comprender que o relevo é o resultado dunha evolución na que interveñen diversos procesos 

xeolóxicos.  9.  Coñecer os factores que determinan a evolución do relevo e os tipos de 

relevos que se orixinan en función da predominancia duns ou outros.  10.  Identificar os 

relevos volcánicos, graníticos e kársticos como relevos litolóxicos e coñecer a xénese, a 

evolución e as formas características de cada un deles.  11.  Identificar os diferentes relevos 

das zonas morfoclimáticas, explicar o modo de acción dos procesos do modelado 

predominantes en cada zona e coñecer a xénese, a evolución e as formas características de 

cada un deses relevos.  12.  Identificar os principais relevos estruturais e coñecer a xénese, a 

evolución e as formas características de cada un deles. 13.  Identificar os relevos das zonas 

costeiras, comprender a predominancia da acción do mar nestas zonas e coñecer a xénese, a 

evolución e as formas características destes relevos.  14.  Coñecer a interacción entre os 

procesos xeolóxicos e as actividades humanas e comprender os riscos derivados da devandita 

interacción. 15.  Comprender informacións, e adquirir vocabulario sobre a célula, expresar 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de textos.  16.  

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. 17.  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.  18.  Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de 

prácticas describindo a súa execución e interpretando os seus resultados.  19.  Utilizar 

diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:    1.1.  Coñece e describe as etapas do ciclo de Wilson.     

2.1.  Coñece a relación entre os efectos da dinámica da litosfera e os procesos xeolóxicos 

endóxenos e exóxenos. 3.1.  Describe e sitúa os procesos magmáticos no contexto da 
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tectónica de placas. 4.1.  Describe e sitúa os procesos metamórficos no contexto da tectónica 

de placas. 5.1.  Describe e sitúa as principais deformacións das rochas da litosfera 

(terremotos, fracturas e dobras) no contexto da tectónica de placas.   6.1.  Describe e sitúa os 

procesos do modelado do relevo e a formación das rochas sedimentarias no contexto da 

tectónica de placas.  7.1.  Comprende a relación entre os procesos petroxenéticos a través do 

ciclo das rochas ou mediante a tectónica de placas. 8.1.  Comprende que o relevo é o 

resultado dunha evolución na que interveñen diversos procesos xeolóxicos. 9.1.  Coñece os 

factores que determinan a evolución do relevo e relaciónaos cos tipos de relevos que se 

orixinan en función da predominancia duns ou outros.   10.1  Identifica os relevos volcánicos, 

graníticos e kársticos como relevos litolóxicos e coñece a xénese, a evolución e as formas 

características de cada un deles. 11.1.  Identifica os relevos das zonas morfoclimáticas e sabe 

explicar, tanto o modo de acción dos procesos do modelado predominantes en cada zona 

coma a xénese, a evolución e as formas características de cada un deles.  12.1.  Identifica os 

principais relevos estruturais e coñece a xénese, a evolución e as formas características de 

cada un deles. 13.1.  Identifica os relevos das zonas costeiras, comprende a predominancia da 

acción do mar nestas zonas e coñece a xénese, a evolución e as formas características destes 

relevos. 14.1.  Coñece a interacción entre os procesos xeolóxicos e as actividades humanas e 

comprende os riscos derivados da devandita interacción.  15.1.  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. 16.1. Obtén e organiza información, traballa co 

esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade.   17.1.  

Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas 

de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 18.1.  

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, para obter datos e 

elaborar hipóteses para interpretar un relevo.  19.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos para 

interpretar imaxes e aplicar os coñecementos adquiridos para obter conclusións.  

TEMA 3: Estudamos a historia da Terra 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

CONTIDOS: -  Catastrofismo e uniformismo.  -  O rexistro estratigráfico.  -  Orixe do rexistro.  -  

A forma dos estratos.  -  A composición litolóxica.  -  A disposición das capas.  -  Os fósiles.  -  

Secuencias estratigráficas.  -  Series estratigráficas.  -  Os principios básicos da estratigrafía.  -  

A datación do rexistro.  -  A correlación estratigráfica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Comprender a orixe e o significado do rexistro estratigráfico.  

2.  Coñecer e aplicar os principios básicos que permiten interpretar, datar e correlacionar o 

rexistro estratigráfico.   3.  Realizar cortes xeolóxicos sinxelos a partir da información de mapas 

xeolóxicos e interpretar neles as características e a evolución do relevo representado.   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.  Comprende a orixe e o significado do rexistro 

estratigráfico. 2.1.  Coñece os principios básicos da estratigrafía e aplícaos para interpretar, 
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datar e correlacionar o rexistro estratigráfico. 3.1.  Sabe realizar cortes xeolóxicos 

sinxelos a partir de mapas xeolóxicos e interpreta neles as características e a evolución do 

relevo representado.  4.1.  Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo 

da unidade, adquire vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, expresa 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.  5.1.  

Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais con 

interese e responsabilidade.  6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

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

aprendizaxe cooperativa.   7.1.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, para interpretar un mapa xeolóxico e elaborar un perfil topográfico e un corte 

xeolóxico.   8.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos para interpretar imaxes e aplica os 

coñecementos adquiridos para obter conclusións. 

TEMA 4: A historia da Terra 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

CONTIDOS: -  O tempo xeolóxico. -  Eventos derivados da dinámica litosférica.  -  Eventos 

relacionados co clima.  -  Eventos relacionados coa biodiversidade.  -  As divisións do 

calendario da Terra.  -  O Precámbrico.  -  A era paleozoica.  -  A era mesozoica.  A era 

cenozoica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer os principais eventos acontecidos ao longo da 

historia da Terra.  2.  Coñecer a extensión do tempo xeolóxico e a súa representación nun 

calendario da historia da Terra.  3.  Coñecer as principais divisións do calendario da Terra e 

situar nelas os acontecementos xeolóxicos e biolóxicos acontecidos ao longo da historia do 

planeta.  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 os principais eventos acontecidos ao longo 

da historia da Terra. 2.1.  Coñece a extensión do tempo xeolóxico e é capaz de representalo 

nun calendario da historia da Terra.   3.1.  Coñece as principais divisións do calendario da 

Terra e sabe situar nelas os principais acontecementos xeolóxicos e biolóxicos acontecidos ao 

longo da historia do planeta.  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.  8.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos para utilizar a 

información para preparar unha presentación dixital 

    
B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 
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 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: última semana de abril 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    20 %      

  Exames…….: 80 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

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

dependendo da boa ou mala actitude 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: Mediados de xuño 

  Sen exame  

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

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

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

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

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

como nota da terceira avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 
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                                            MATERIA : CULTURA CIENTÍFICA 

CURSO: 4º ESO          AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: As enfermidades e os problemas sanitarios 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 

 CONTIDOS  : 1-  O concepto de saúde segundo a OMS (Organización Mundial da Saúde). 2-  

-  Concepto de enfermidade e a forma na que esta se 

manifesta. 4-  A clasificación das enfermidades segundo as causas que as orixinan e segundo 

o seu impacto e distribución na poboación. 5-  Principais enfermidades non infecciosas. 6-  As 

enfermidades infecciosas: fases dunha enfermidade infecciosas, as vías de transmisión. 7-  Os 

axentes infecciosos. 8-  Principais enfermidades infecciosas. 9-  As enfermidades máis antigas. 

10-  As principais pandemias da historia. 11-  O Ébola; unha pandemia actual. 12- O cancro. 

13-  A diabete. 14-  As enfermidades cardiovasculares. 15-  As enfermidades mentais. 16-  

Outras enfermidades actuais (a obesidade e a sida). 17-  Enfermidades actuais nos países de 

baixo ingreso. 18-  Comprensión de informacións, adquisición de vocabulario, uso da lingua 

como instrumento de comunicación e mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 19-  

Coñecemento e uso responsable das TIC. 20-  Uso de estratexias para tratar a información, 

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

propio proceso de aprendizaxe. 21-  Iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas 

e de defender opinións.  22- Desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración ao 

traballar en grupo. 23-  Obtención, elección, análise e organización e valoración de 

informacións de contidos científico utilizando representacións e modelos. 24-  Coñecemento e 

uso de materiais, técnicas e recursos expresivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Recoñecer que a saúde non é soamente a ausencia de 

enfermidade. 2.  Comprender os conceptos de determinante da saúde e enfermidade e 

coñecer os tipos de enfermidades.  3.  Describir as características dos axentes que causan 

as enfermidades infecciosas e algunhas medidas de prevención do contaxio. 4.  Coñecer as 

enfermidades infecciosas máis importantes producidas por bacterias, virus, protozoos e 

fungos.  5.  Estudar a enfermidade ao longo da historia. 6.  Coñecer as principais 

características do cancro, a diabete, as enfermidades cardiovasculares, as enfermidades 

mentais, etc., e a importancia das revisións preventivas. 7.  Comprender informacións, adquirir 

vocabulario sobre os contidos da unidade, expresar coñecementos e opinións de forma oral e 

escrita, e mostrar interese pola lectura de textos.  8 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.   

9. Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións. 

10. Desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 11. Utilizar 

diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1.  Comprende a definición de saúde 

segundo a OMS. 2.1.  Comprende os conceptos de determinante da saúde e enfermidade, 

diferencia as enfermidades infecciosas e as non infecciosas.  2.2.  Coñece as vías de 

transmisión das enfermidades infecciosas e as fases polas que pasan estas enfermidades.  
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3.1.  Describe as características dos axentes que causan as enfermidades infecciosas e 

algunhas medidas de prevención do contaxio. 4.1.  Coñece e enumera as enfermidades 

infecciosas máis importantes producidas por bacterias, virus, protozoos e fungos, identificando 

os posibles medios de contaxio. 5.1  Identifica algunhas das enfermidades máis antigas e as 

principais pandemias da historia.  6.1.  Coñece as principais características do cancro, a 

diabete, as enfermidades cardiovasculares, as enfermidades mentais, etc., e a importancia das 

revisións preventivas. 7.1.  Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao 

longo da unidade, adquire vocabulario sobre a saúde e a enfermidade, expresa coñecementos 

e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.  8.1.  Obtén e 

organiza información, traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais con 

interese e responsabilidade.  9.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

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

aprendizaxe cooperativa. 10.1.  Realiza debuxos ou maquetas que representan modelos o 

máis parecidos posible á realidade. 

TEMA 2: Conservación da saúde e calidade de vida 

DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións 

CONTIDOS: 1-  O sistema inmunitario e a inmunidade. 2-  As células responsables da nosa 

defensa. 3-  A inmunidade inespecífica. A resposta inflamatoria. 4-  A inmunidade específica. A 

resposta inmunitaria. 5-  A curación de enfermidades ao longo da historia. 6-  Os grandes 

avances na medicina do século XX. As vacinas e os antibióticos. 7-  A prevención e a curación 

de enfermidades no século XXI. 8-  As técnicas de diagnóstico ao longo da historia. 9-  As 

técnicas de diagnóstico do século XX. 10-  As técnicas de diagnóstico na actualidade. 11-  Os 

hábitos saudables. 12-  A drogadicción. 13-  Comprensión de informacións, adquisición de 

vocabulario, uso da lingua como instrumento de comunicación, e mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 14-  Coñecemento e uso responsable das TIC. 15-  Uso de 

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

contextos, e participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 16-  Iniciativa e 

perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións.  17- Desenvolvemento 

de actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 18-  Obtención, elección, 

análise e organización e valoración de informacións de contidos científico utilizando 

representacións e modelos. 19- Coñecemento e uso de materiais, técnicas e recursos 

expresivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:1.  Coñecer os mecanismos de defensa do organismo fronte aos 

patóxenos.  2.  Describir os conceptos de inmunidade inespecífica e inmunidade específica. 3.  

Estudar a explicación e tratamento da enfermidade que se fixo ao longo da historia.  4.  

Explicar como actúa unha vacina. 5. Recoñecer a importancia dos antibióticos e, en especial, o 

descubrimento da penicilina.  6. Analizar os tratamentos contra o cancro.  7.  Coñecer 

algunhas técnicas de diagnóstico actuais.  8. Recoñecer que os estilos de vida contribúen á 

extensión de determinadas enfermidades (cancro, enfermidades cardiovasculares, etc.).  9.  

Comprender informacións, adquirir vocabulario sobre os contidos da unidade, expresar 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de textos.  10.  

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. 11.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora 

de afrontar os problemas e de defender opinións. Desenvolver actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en grupo. 12. Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de creacións propias.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Describe o sistema inmunitario e a función que 
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realiza. 1.2.  Coñece as barreiras defensivas do organismo.  2.1.  Diferenza entre inmunidade 

inespecífica e específica. 2.2.  Coñece os que levan a cabo a resposta inmunitaria.  3.1.  

Identifica algúns dos métodos curativos que utilizaban as antigas civilizacións. 4.1.  Explica 

como actúa unha vacina. 5.1  Recoñece a importancia dos antibióticos na curación de 

enfermidades causadas por bacterias e a repercusión social que tivo o descubrimento da 

penicilina. 5.2. Coñece o perigo de crear resistencia aos fármacos.   6.1  Analiza os avances 

da medicina na loita contra o cancro e establece as principais liñas de actuación para previr a 

enfermidade. 7.1.  Coñece algunhas técnicas de diagnóstico actuais. 8.1.  Recoñece estilos de 

vida que contribúen á extensión de determinadas enfermidades. 8.2.  Xustifica os principais 

efectos que sobre o organismo teñen os diferentes tipos de drogas e o perigo que leva consigo 

o seu consumo.  8.3.  Establece a relación entre alimentación e saúde, describindo o que se 

considera unha dieta sa.  9.1.  Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas 

ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre a saúde e a enfermidade, expresa 

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

10.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos 

dixitais con interese e responsabilidade. 11.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta 

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

exercicios de aprendizaxe cooperativa.  12.1.  Realiza debuxos ou maquetas que representan 

modelos o máis parecidos posible á realidade.  

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Principios de maio 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Tema 1 . Preguntas de desarrollo e tipo test. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA:               

Principios de xuño 

 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Tema 2. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    20 %      

  Exames…….: 80 %      



 10 

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

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

dependendo da boa ou mala actitude 

  

  

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: Mediados de xuño 

  Sen exame  

   

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

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

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

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

os alumnos con media de 5, considerando que as avaliacións recuperadas contaranse 

como 5. Para axustarse a normativa legal, nos boletis aparecerá como nota da terceira 

avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 
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                                                    MATERIA : ECONOMÍA 
 
CURSO: 4º ESO                                  AVALIACIÓN: 3ª                     ANO ACADÉMICO: 2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 6: O DIÑEIRO E A INFLACIÓN 
 DURACIÓN APROXIMADA: 5 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3 CB5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos 

de xuro, inflación e desemprego, analizar as relacións entre elas e interpretar datos e gráficos 

vinculados con esas magnitudes. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB5.1.1. Describe as causas 

da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais. ECB5.1.2. Explica 

o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha da 

economía. ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados 

cos tipos de xuro, inflación e desemprego. 

 

 
 

TEMA 7: O SISTEMA FINANCEIRO E OS SEUS PRODUTOS 

 DURACIÓN APROXIMADA:6 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3 CB3.2. Decidir con racionalidade ante as 

alternativas económicas da vida persoal, e relacionalas co benestar propio e social. CB3.3. 

Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e empregar o aforro como medio para alcanzar 

diversos obxectivos. CB3.4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e diferenciar os 

tipos de contas bancarias e de tarxetas emitidas como medios de pagamento, e valorar a 

oportunidade do seu uso con garantías e responsabilidade. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB3.2.1. Comprende as 

necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa 

planificación vincúlase á previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas 

e a marcha da actividade económica nacional. ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do 

aforro e do control do gasto. ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, 

valorando o risco e seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento. ECB3.4.1. 

Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa 

bancaria. ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos 

bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a importancia 

de operar en condicións de seguridade cando se empregan procedementos telemáticos. 

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os 

procedementos de reclamación ante estas. ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de 

tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que garanten a seguridade na 

súa operativa. 
 

TEMA 8: O USO INTELIXENTE DO CRÉDITO 

 DURACIÓN APROXIMADA:4 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3 C B3.3. Expresar unha actitude positiva cara 

ao aforro, e empregar o aforro como medio para alcanzar diversos obxectivos. 

C B3.4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e diferenciar os tipos de contas 

bancarias e de tarxetas emitidas como medios de pagamento, e valorar a oportunidade do seu 

uso con garantías e responsabilidade. C B3.5. Coñecer o concepto de seguro e a súa 

finalidade. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2.   
ECB3.3.1. ECB3.3.2.  

ECB3.4.1. ECB3.4.2 ECB3.4.3. ECB3.4.4.  
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ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as 

situacións adversas nas etapas da vida.  
 

TEMA 9: AS CONTAS PÚBLICAS 
 DURACIÓN APROXIMADA: 5 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3B2.5. Diferenciar os impostos que afectan as 

empresas e a importancia do cumprimento das obrigas fiscais. B4.1. Recoñecer e analizar a 

procedencia das principais fontes de ingresos e gastos do Estado, e interpretar gráficos onde se amose 

esa distribución. B4.2. Diferenciar e explicar os conceptos de débeda pública e déficit público. B4.3. 

Determinar o impacto para a sociedade da desigualdade da renda e estudar as ferramentas de 

redistribución da renda. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB2.5.1. Identifica as obrigas 

fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, e sinala o funcionamento básico 

dos impostos e as principais diferenzas entre eles. ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza 

nacional supón a carga impositiva que soportan as empresas. ECB4.1.1. Identifica as vías de onde 

proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas 

relacións. ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos 

ingresos e os gastos do Estado. ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos 

ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do tempo. 

ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os 

ingresos e os gastos, e controlar a súa execución. ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre 

os conceptos de débeda pública e déficit público, así como a relación que se produce entre eles. 

ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución 

desta. ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

 
TEMA 10: O MERCADO DE TRABALLO 
 DURACIÓN APROXIMADA:5 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3 B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de 

xuro, inflación e desemprego, analizar as relacións entre elas e interpretar datos e gráficos vinculados 

con esas magnitudes. B5.2. Valorar opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte ao 

desemprego. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB5.1.3. Valora e interpreta 

datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e desemprego. 

ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e 

sociais. ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 

ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego. 

 
TEMA 11: O CADRO DE MANDOS DA ECONOMÍA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3. B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia das 

principais fontes de ingresos e gastos do Estado, e interpretar gráficos onde se amose esa distribución. 

CB5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, inflación e desemprego, analizar as relacións entre 

elas e interpretar datos e gráficos vinculados con esas magnitudes 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB4.1.1. ECB4.1.2 ECB4.1.3 

ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e 

sociais. ECB5.1.3. 
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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 18  ao  24 de maio  do 25 ó 31 de outubro      
 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida ás unidades impartidas avaliación, que incluirá preguntas  de 

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

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

gráficos      

  EXAMEN 2: DATA APROXIMADA:  do 8 ao 15 de xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida ás unidades impartidas na avaliación, que incluirá preguntas  de 

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

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

gráficos.      

 

 

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

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

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

progreso do alumno. Actitude. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Para a cualificación do alumno/a terase en conta: 

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

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

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

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

 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco 
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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.    

 A cualificación da terceira avaliación, coincidente coa nota de final de curso, 

será a nota media das notas correspondentes a:  primeira avaliación, segunda     

avaliación e a nota obtida nos exames e demais instrumentos de avaliación que 

correspondan a esta (terceira).  

 
 

MATERIA:EDUCACIÓN FÍSICA  
 

 
           CURSO 4º ESO              AVALIACIÓN 3ª              ANO ACADÉMICO 2017-18 

 

A– Programa 

Tema 10: Deportes individuais e colectivos. 

Duración aproximada: 12 sesións. 

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

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

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

individual e colectivo. Realizar as partes dunha sesión de introdución axeitadamente. Realizar 

exercicios xerais e específicos para o quecemento e volta á calma para un deporte individual ou 

colectivo. Coñecer as posibilidades do entorno próximo para a práctica dun deporte. 

Tema 11: deportes de oposición en espazo compartido. 

Duración aproximada: 5 sesións. 

Contidos científicos: deportes de oposición con e sen implemento: o frontón, a pelota vasca, o 

squash. Orixe e posibilidades de xogo con materiais alternativos. Táctica e ubicación espacial 

dentro dos deportes con oposición con e sen implemento. Técnicas básicas de golpeo do móbil 

en diferentes deportes de oposición. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): coñecer as diferenzas entre os 

deportes de oposición con e sen implemento en espazo compartido. Entender a táctica básica de 

ubicación no espazo. Coñecer as diferentes técnicas de golpeo do móbil.  

Tema 12: Últimate. 

Duración aproximada: 6 sesións. 

Contidos científicos: historia do Ultimate. Deportes alternativos como práctica aos deportes 
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maioritarios. Materiais reutilizables para a práctica deportiva. Técnica e táctica básica de 

lanzamento e recepción do frisbee na práctica do ultimate.   

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer a orixe e historia do 

Ultimate. Coñecer deportes alternativos como práctica aos deportes maioritarios. Entender a 

importancia de usar materiais reutilizables para a práctica deportiva. Realizar a técnica e táctica 

básica de lanzamento e recepción do frisbee na práctica do ultimate.   

 B.- Obxectivos actitudinais. 

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

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

compañeiros o máximo posible. 5. Respectar sempre as posibilidades de rendemento alleas e 

propias, así como as opinións dos compañeiros. 6. Xogar con competitividade e limpeza. 7. 

Implicarse na materia. 8. Amosar interese polos contidos da materia. 9. Levar unha hixiene óptima 

no centro. 10. Ser capaz de traballar en equipo. 

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

hora de preparar unha sesión de actividade física. 2. Respectar as posibilidades de rendemento 

tanto óptimas como alleas. 3. Colaborar, participar e esforzarse en mellorar na práctica das 

sesións físicas e deportivas. 4. Respectar as normas de xogo do ultimate e as decisións arbitrais. 

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

natural. 

 C.- Avaliación. 

C1) Instrumentos de cualificación: 

Contidos conceptuais (saber): 

 Traballo individual ou por parellas en relación aos contidos sobre alimentación e actividade 

física e saudable (100%). 

Contidos procedimentais (saber facer): 

 Avaliación continua e final mediante rúbricas de observación de entre 5 e 10 elementos 

(90%). 

 Rexistro anecdótico (10%). 

Contidos actitudinais (saber estar e querer estar): 

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

 Rexistro anecdótico (20%). 

Os alumnos exentos da parte práctica da materia terán que realizar: a) Unha memoria escrita de 

todas a s sesión impartidas na avaliación 2) Presentarán un traballo monográfico sobre un tema 

proposto polo departamento. Asistirán de forma regular as clases teóricas e práctica e 

colaborarán co profesor en acción de axuda técnica, sendo valorados estes conceptos cun 

máximo de 1 punto. A cualificación final será de APTA ou NON APTA. En casos excepcionais para 
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non perxudicar o expediente académico dun alumno brillante, a puntuación poderse subir ata un 

8. 

C2) Criterios de cualificación: 

Cada unha das partes da avaliación terá que estar aprobada para poder superar o trimestre 

dentro da materia. Haberá, ademais, traballos optativos tanto de carácter práctico como 

conceptual para optar a subir nota nos apartados conceptos e procedementos. 

Nota de avaliación final: conceptos (30%) + procedementos (50%) + actitudes (20%). 

C3) Recuperación: 

Non hai recuperación trimestral. De ter suspenso o trimestre, o alumno terá unha oportunidade de 

aprobalo no mes de xullo. 

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

 

 

 

                           MATERIA : EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 
 
CURSO: 4º ESO                                    AVALIACIÓN:3ª                     ANO ACADÉMICO:17-18 
 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS:   1.- Elementos que forman a estructura narrativa e expresiva básica da linguaxe 

audiovisual e multimedia. 2.- Tipos de planos, angulacións e movementos de cámara. 3.- A 
linguaxe do cómic. Realización dun cómic. 3.- Criterios estéticos na elaboración de fotografias. 4.- 
Análise da linguaxe publicitaria. 5.- Interpretación de pezas a través das súas vistas diédricas. 6.- 
Perspectiva cabaleira e perspectiva isométrica. 7.- Perspectiva cónica central e oblícua. 
 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  1.- Realiza un cómic baseado nunha narración literaria, 

empregando os convencionalismos propios desta linguaxe. 2.- Analiza e realiza fotografías, tendo 
en conta os diferentes encuadres e angulacións. 3.- Analiza imaxes publicitarias  cunha actitude 
crítica desde o coñecemento dos elementos que a componen. 4.- Visualiza formas tridimensionais 
definidas polas súas vistas principais. 5.- Debuxa a posición dos eixes en perpectiva cabaleira e 
isométrica e traza pezas sinxelas. 6.- Realiza perspectivas cónicas centrais e oblícuas de formas 
sinxelas. 

 
 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: Primeira semana de Xuño 
    
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 
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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.  

 

                          AVALIACIÓN: 3º    FILOSOFIA 4º ESO                     
 

A.-PROGRAMA 

TEMA 7 SOCIEDADE E ESTADO 
 

 DURACIÓN APROXIMADA:10 días 
 

CONTIDOS: 
 

1.- O fundamento da sociabilidade 
2.- A libertade. 
3.- Elementos constitutivos do Estado. 
4.- Lexitimidade do poder político 
5.-Tipos de deberes. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

Coñecer o proceso de socialización humana. 

Investigar sobre as teorías contractualistas. 

Elaborar disertacios e comentar textos filosóficos. 

Reflexionar sobre a globalización. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

Definir e entender os principais termos políticos.. 

Conocer diversas teorías contactualistas 

Elaborar preguntas sobre a sociedade actual. 

Distinguir entre dereitos e deberes. 
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Analizar a orixe dun código normativo 
 
 
 
 
 

TEMA 8 A ESTETICA 
 

 DURACIÓN APROXIMADA:10 días 
 

CONTIDOS: 
 

1.- Qué é a estética como disciplina filosófica. 
2.- A pregunta pola beleza. 
3.- Imaxinación e creatividade. 
 

4.- Fases do proceso creativo. 
5.-Libertad como condición para crear 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

Ser quen de formular preguntas de índole estético. 

Coñecer as principais temas da estética. 

Distinguir a estética doutros saberes. 

Reflexionar sobre a creatividade. 

Coñecer ideas básicas de grandes autores sobre o tema. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

Definir e entender qué é a estética. 

Clasificar as principais teorías. 

Elaborar unha disertación sobre as preguntas estéticas clasicas. 

Distinguir os principais procesos da creatividade. 

Coñecer beleza-feismo 

Analizar o esforzo da creación. 
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B.- AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Deberes de clase, traballo na aula, participación, comentarios de texto, 

exposicións orais, disertacios, investigacions..etc 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Mediados de xuño 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Especificar a materia que entra e o tipo  de exame 
     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      

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

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo 
diario:    

20 %      

  Exames ou 
traballos…
….: 80% 

       

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

 

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

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

CURSO: 4º ESO                                   AVALIACIÓN: 3ª                     ANO ACADÉMICO:17-18 

 

A.-PROGRAMA 

MODIFICACIÓN PROGRAMA DA 3ª AVALIACIÓN PENDENTE DE REMATAR O TEMA 8 DA 2ª AVALIACIÓN. FORZAS 

GRAVITATORIAS TEMPO ESTIMADO : 2 SEMANAS TEMA  

TEMA 9. FORZAS EN FLUÍDOS 

TEMPO ESTIMADO: 3 SEMANAS 

CONTIDOS  

1. A presión: hidrostática e atmosférica. 

2. Propagación da presión en fluídos. 

3. Forza de empuxe en corpos mergullados. 

4. Física da atmosfera. 

5. Recoñecemento das forzas de presión no interior de fluídos. 

6. Comprobación experimental das forzas exercidas no interior dun líquido. 

7. Comprobación experimental da existencia da presión hidrostática e atmosférica. 

8. Medición da presión atmosférica. 

9. Identificación dos instrumentos de medida da presión atmosférica. 

10. Explicación sobre as diferenzas de presión. 

11. Relación entre a presión atmosférica e a altitude. 

12. Medición da densidade dun líquido mediante vasos comunicantes. 

13. Explicación de como se propaga a presión nun fluído. 

14. Identificación da forza de empuxe en corpos mergullados: flotabilidade. 

15. Expresión matemática da forza de empuxe. 

16. Predición meteorolóxica mediante os valores da presión atmosférica e do movemento das masas de aire. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da súa intensidade senón tamén da superficie sobre a 

que actúa. 

2. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións tecnolóxicas en relación cos principios da hidrostática, e 

resolver problemas aplicando as expresións matemáticas dos mesmos. 

3. Deseñar e presentar experiencias ou dispositivos que ilustren o comportamento dos fluídos e que poñan 

de manifesto os coñecementos adquiridos así como a iniciativa e a imaxinación. 

4. Aplicar os coñecementos sobre a presión atmosférica á descrición de fenómenos meteorolóxicos e á 

interpretación de mapas do tempo, recoñecendo términos e símbolos específicos da meteoroloxía. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES 

1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de manifesto a relación entre a superficie de 

aplicación dunha forza e o efecto resultante. 

2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas situacións nas que varía a superficie 

na que se apoia, comparando os resultados e extraendo conclusións. 

3. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha presa e as aplicacións do sifón. 

4. Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun fluído aplicando o principio fundamental da 

hidrostática. 

5. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, como a prensa hidráulica, elevador, 

dirección e freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á resolución de problemas en 

contextos prácticos. 

6. Predice a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a expresión matemática do principio de 

Arquímedes. 

7. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias como o experimento de Torricelli, os 

hemisferios de Magdeburgo, recipientes investidos onde non se derrama o contido, etc. inferindo o seu elevado 

valor. 

8. Interpreta os mapas de isóbaras que se mostran no pronóstico do tempo indicando o significado da 

simboloxía e os datos que aparecen nos mesmos. 

TEMA 10. TRABALLO E ENERXÍA 

TEMPO ESTIMADO :3semanas 

CONTIDOS: 

1.  A enerxía. 

2. O traballo. 

3. O traballo e a enerxía mecánica. 
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4. A conservación da enerxía mecánica. 

5. Potencia e rendemento. 

6. Identificación do modo en que a enerxía transfírese. 

7. Recoñecemento da relación entre a forza, o desprazamento e o traballo. 

8. Identificación do traballo da forza de rozamento. 

9. Recoñecemento de como o traballo modifica a enerxía (cinética, potencial e mecánica). 

10. Identificación do movemento con rozamento. 

11. Establecemento da relación entre potencia e velocidade. 

12. Análise do rendemento dunha máquina ou dunha instalación. 

13. Análise das transformacións enerxéticas nun teléfono. 

14. Reflexión sobre a conveniencia de instalar un cemiterio nuclear na túa localidade. 

15. Comprobación experimental da transformación de enerxía potencial en enerxía cinética. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Analizar as transformacións entre enerxía cinética e enerxía potencial, aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica cando se despreza a forza de rozamento, e o principio xeral de conservación da 

enerxía cando existe disipación da mesma debida ao rozamento. 

2. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas de transferencia de enerxía, identificando as situacións 

nas que se producen. 

3. Relacionar os conceptos de traballo e potencia na resolución de problemas, expresando os resultados en 

unidades do Sistema Internacional así como outras de uso común. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES 

1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial gravitatoria, aplicando o 

principio de conservación da enerxía mecánica. 

2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

3. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais 

destes términos do significado científico dos mesmos. 

4. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía, en forma de calor ou en forma de traballo. 

5. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións nas que a forza forma un ángulo 

distinto de cero co desprazamento, expresando o resultado nas unidades do Sistema Internacional ou outras de 

uso común como a caloría, o kWh e o CV. 
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TEMA 11. ENERXÍA E CALOR 

TEMPO ESTIMADO : 3 SEMANAS 

CONTIDOS. 

1. A calor. 

2. Efectos da calor. 

3. Transformación entre calor e traballo. Máquinas térmicas. 

4. Recoñecemento da calor como enerxía en tránsito e do equilibrio térmico. 

5. Identificación das características da transmisión da calor. 

6. Cálculo da calor e os cambios de temperatura. 

7. Medición do equivalente de auga dun calorímetro. 

8. Establecemento da relación entre calor, temperatura e cambio de estado. 

9. Asociación da calor aos cambios de estado e aos cambios de tamaño; dilatación dos sólidos, líquidos e 

gases. 

10. Mediación da dilatación de líquidos. 

11. Recoñecemento da equivalencia entre calor e traballo. 

12. Análise das máquinas térmicas de combustión externa e interna (máquina de vapor e motor de explosión. 

13. Cálculo do rendemento das máquinas térmicas. 

14. Analizar unha táboa sobre a sensación térmica. 

15. Reflexión achega do aforro de enerxía no fogar. 

16. Medición da calor específica dun metal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos efectos que produce nos corpos: variación de 

temperatura, cambios de estado e dilatación. 

2. Valorar a relevancia histórica das máquinas térmicas como desencadenantes da revolución industrial, así 

como a súa importancia actual na industria e o transporte. 

3. Comprender a limitación que o fenómeno da degradación da enerxía supón para a optimización dos 

procesos de obtención de enerxía útil nas máquinas térmicas, e o reto tecnolóxico que supón mellóraa do 

rendemento destas para a investigación, a innovación e a empresa. 

4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos efectos que produce nos corpos: variación de 

temperatura, cambios de estado e dilatación. 

5. Valorar a relevancia histórica das máquinas térmicas como desencadenantes da revolución industrial, así 

como a súa importancia actual na industria e o transporte. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES 

1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder enerxía, determinando a calor 

necesaria para que se produza unha variación de temperatura dada e para un cambio de estado, representando 

graficamente ditas transformacións. 

2. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación da súa temperatura utilizando o coeficiente 

de dilatación lineal correspondente. 

3. Determina experimentalmente calores específicas e calores latentes de sustancias mediante un 

calorímetro, realizando os cálculos necesarios a partir dos datos empíricos obtidos. 

4. Explica ou interpreta, mediante ou a partir de ilustracións, o fundamento do funcionamento do motor de 

explosión. 

5.  Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado 

por unha máquina térmica. 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS:   

DE CONTROL DE TRABALLO DIARIO  

Terase en conta o traballo diario, as saídas ao encerado, a participación e clase, a  

colaboración cos compañeiros e a boa actitude, tanto no aula como no  

laboratorio. 

EXAMES 

EXAME 1. Data aproximada: 7-11 de maio 

 

CONTIDO. Temas dados ata ese momento 

 

EXAME 2. Data aproximada. 11-19 de xuño 

 

CONTIDO. O resto do temario da avaliación 

Os exames constarán de cuestións de razoamento e problemas de cálculo numérico onde se poidan valorar todos 

os estándares de aprendizaxe. Cada pregunta terá unha puntuación e poden estar presentes varios estándares. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO. Terase en conta a partir dunha nota de 4,25, de tal xeito que isto poida 

supoñer o aprobado na avaliación ou non.   

EXAMES. Farase unha media dos dous exames sempre que a nota dun deles sexa superior ao 2, en caso dunha 

nota inferior non compensa para poder aprobar a avaliación 
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AVALIACIÓN. Será a dos exames, na porcentaxe indicada e a valoración do traballo diario poder aprobar ou non 

cando esa nota chegue ao 4,25 . 

RECUPERACIÓN. Mediante exame. Entrará toda a materia da avaliación e non servirá para subir nota, só para 

aprobar a avaliación. 

Realizarase unha vez pasada a avaliación, de acordo coas datas en que o alumnado teña maior dispoñibilidade. 

NOTA FINAL. A nota final será a media das tres avaliacións si están as tres aprobadas(ou as correspondentes 

recuperacións). Tamén se fará media si dúas avaliacións están aprobadas e a nota da outra supera o 3,5. Como 

nota da 3ª avaliación no boletín poñerase xa a media das tres, coincidindo a nota da 3ª coa final 

 
 

                                  MATERIA : FRANCÉS 
 
CURSO: 4.º ESO                                    AVALIACIÓN:3º                    ANO ACADÉMICO:17-18 
 

A.-PROGRAMA 

 
TEMA 1: Unite 5: Une chambre à repeindre 

 
 DURACIÓN APROXIMADA: 12h 

 

CONTIDOS: 

 

 

UNITE  

DURACIÓN APROXIMADA: 10h 

Communication 

• Exprimer le doute. 

• Exprimer l’étonnement. 

• Exprimer l’indécision. 

• Exprimer le dégout. 

• Remercier pour un cadeau. 

 

Lexique/Phonétique 

• Les expressions avec les animaux. 

• La prononciation de ti + voyelle. 

 

Grammaire 

• Les articles partitifs.  

• Les pronoms démonstratifs neutres. 

• Aussi-Non plus. 

• Les adjectifs indéfinis. 

• Les pronoms indéfinis. 

• Les autres formes négatives. 

• La négation restrictive ne… que. 

• Quelques verbes: conduire, craindre, peindre. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

Communication 

• Exprimer le doute. 

• Exprimer l’étonnement. 

• Exprimer l’indécision. 

• Exprimer le dégout. 

• Remercier pour un cadeau. 

 

Lexique/Phonétique 

• Les expressions avec les animaux. 

• La prononciation de ti + voyelle. 

 

Grammaire 

• Les articles partitifs.  

• Les pronoms démonstratifs neutres. 

• Aussi-Non plus. 

• Les adjectifs indéfinis. 

• Les pronoms indéfinis. 

• Les autres formes négatives. 

• La négation restrictive ne… que. 

• Quelques verbes: conduire, craindre, peindre. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Familiarización con el léxico de las expresiones y las frases hechas. 

– Interpretación de textos orales a partir de preguntas de comprensión. 

 

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 
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-Utiliza na producción escrita estruturas sintácticas de uso frecuente. 
  

 
TEMA 2: Une visite au parlement européen 

 
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 clases 

 

CONTIDOS  

Communication 

• Interdire quelque chose à quelqu’un. 

• Exprimer l’énervement. 

• Rapporter un discours. 

• Donner des informations approximatives. 

• Accuser quelqu’un d’avoir fait quelque chose. 

• Nier avor fait quelque chose. 

 

Lexique/Phonétique 

• L’Union européenne. 

• La prononciation du X. 

• L’intonation. 

 

Grammaire 

• Le pluriel. 

• Il est + adjectif + de + infinitif. 

• Le discours indirect. 

• Les noms numéraux collectifs. 

• Les fractions. 

• Le subjonctif présent. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR A MATERIA 

Communication 

• Interdire quelque chose à quelqu’un. 

• Exprimer l’énervement. 

• Rapporter un discours. 

• Donner des informations approximatives. 

• Accuser quelqu’un d’avoir fait quelque chose. 

• Nier avor fait quelque chose. 

 

Lexique/Phonétique 

• L’Union européenne. 

• La prononciation du X. 

• L’intonation. 

 

Grammaire 

• Le pluriel. 

• Il est + adjectif + de + infinitif. 

• Le discours indirect. 

• Les noms numéraux collectifs. 
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• Les fractions. 

• Le subjonctif présent. 

 

 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. 
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RECUPERACIÓN:  Non hai recuperación. A avaliación é continua 

 
AVALIACIÓN FINAL: 

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

 

 
 

                                               MATERIA : INGLÉS 
 

CURSO: 4º ESO                                AVALIACION:3ª                  ANO ACADEMICO: 17-18 

 

A.- PROGRAMA 

TEMA 7 Man Over Nature 

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS: Novo vocabulario sobre ciencia e tecnoloxia, pronomes relativos , Some /Any 

compounds, lecturas sobre ciencia, tecnoloxia e novos inventos, expresar posibilidade e 

certeza, describir e identificar persoas, animais e lugares, descripcion escrita dun novo invento, 

audicions e videos complementarios. 

TEMA 8 Around the World 

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS: Vocabulario sobre diferentes culturas e tradicions, simbolos, ritos, festivais, 

folklore, etc. Verbos modais, posibilidade, capacidade, obligacion, prohibicion etc. Escoitar 

falar sobre un festival tradicional, e un programa de intercambio escolar. Facer suxestions, 

aceptalas ou rexeitalas,  descripcion escrita para un “travel brochure” 

TEMA 9 People and Products 

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS: Obxetos cotians, descripcione uso dos mesmos, sufixos, comparacion de 

adxectivos, Too…./(not)……. Enough, Coversacion no supermercado, lectura de textos sobre 

curiosidades de diferentes obxetos cotias, xente que rexeitou o diñeiro, expresar preferencias, 

facer comparacions, opinion sobre tendas de segunda man, redacion escrita da descripcion dun 

e-book.Repaso final 

3ª Aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE BASICOS: O alumn@ coñece e usa axeitadamente o 

vocabulario estudiado. Comprende os textos escritos e contesta a preguntas sobre eles e fai 

resumos. Entende os audios e pode falar de temas similares dando opinion personal, resumindo 

datos, agree/disagree etc. Usa con certa seguridade e correccion as estructuras gramaticais 

estudiadas. 

 

B.-AVALIACION 

INSTRUMENTOS De control do CLASSROOM WORK: Chamadas de clase, pequenos exames ou 

controis, proxectos escritos exposicions orais, participacion nas diferentes actividades 

tanto individuais como de grupo, amosar o interes polo aprendizaxe da lingua.A 

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

EXAMES: Maximo dous por avaliacion 

EXAMEN 1 Mediados de Abril aproximadamente 

EXAMEN 2 Primeiros de Xuño aprox. 

CONTIDOS e ESTRUCTURA 

o examen consta de os diferentes apartados Reading Writing Listenig e Speaking agas 

de valorar o uso do vocabulario e a gramatica. 
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CRITERIOS Listening 10% 

Reading 10% 

Writing 20% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Speaking 20% 

Classroom Work 10% 

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

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

superar a asignatura na convocatoria ordinaria tera que presentarse a proba 

extraordinaria de Setembro e o profesor daralle indicacions para poder preparala 

 

 
 
 
 
 
 

LATÍN 
4º ESO  3º  trimestre 

 
A.-PROGRAMA 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 38 Horas 

CONTIDOS CIENTÍFICOS:   
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Estándares de Aprendizaxe) 

CONTIDOS: 
1. A relixión: cultos e divinidades. Principais deuses greco-romanos. 

Mitoloxía. 
2. O matrimonio. A educación; a educación física. 
3. Os xogos. O lecer. Os espectáculos públicos. 
4. Vocabulario básico. 
5. Os sustantivos da 4ª e da 5 declinacións. 

6. Flexión pronominal:  Os pronomes persoais. Os adxectivos posesivos. Os pron.-adx. 
demostrativos. Os pronomes-adxectivos numerais. 

7. Flexión verbal: a voz pasiva. Os tempos do sistema de presente e o Pret. 
Perf. Ind. na pasiva (Indicativo). O Pres. Ind. Pasivo, Pret. Impf. Ind. 
Pasivo, Fut. Impf. Ind. Pasivo, e o Pret. Perf. Ind. Pasivo. 

8. Sintaxe: a oración pasiva. O Complemento Axente en latín. 
9. Flexión Verbal: as formas non persoais do verbo. O Infin. de Presente Activo. O 
Participio de Perf. Pasivo 
10. Flexión verbal: Os tempos do sistema de  perfecto  na voz pasiva (Indicativo) 
11. Sintaxe: construcción de infinitivo (como Suxeito, como OD) 
12. Sintaxe: as construccións de Part. Concertado e Ablativo Absoluto co Part. Perf.Pas. 

13. Técnicas e procedementos de análise morfoxintáctica e traducción. 
Análise e traducción de frases e textos breves latinos. 

 
PROCEDEMENTOS: 
1. -Recoñecer a mitoloxía,a  relixión e a estructura social da vida en Roma    
2. -Evolucións sinxelas sobre palabras latinas 
3. -Recoñecer a estructura gramatical do latín.   
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B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS 
  DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente  2.-Traer o material preciso  3.-
Esforzarse e mostrar interese por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e 
plantexar dúbidas   6.-Organizarse para levar as tarefas ó día  7.-Ser ordenado e coidadoso no 
traballo  8.- Ser respetuoso e observar as normas de convivencia  9.-Respectar as diferencias  
10.-Rexeitar a violencia física e verbal  11.-Mostrarse solidario 

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

 
C.-AVALIACIÓN 

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

                2.  Probas orais e escritas 
EXAMES: 
 EXAME 1: 

DATA APROXIMADA: do 2 ó 12 de maio. 
EXAME 2 („EXAME FINAL DE AVALIACIÓN‟): 
DATA APROXIMADA: do 7 ó 18 de xuño 

  NOTA DE COÑECEMENTOS 

   Traballo diario: 10% 

   Exames: 90% 

   
NOTA  DA AVALIACION: 

      Coñecementos  90% 

           
      Actitudes: 10% 

                       
 RECUPERACION: Se se aproba a seguinte avaliación, 

considérase aprobada a anterior (en caso de que esta quedase suspensa). 
 NOTA 3ª Aval.: Obterase da media ponderada das califiacións 
dos dous exames de avaliación, podendo subir ou baixar ata 1 punto polas 
anotacións do profesor/a sobre o traballo diario e de clase, e a actitude e 
comportamento do alumno/a. O segundo exame da avaliación („Exame Final de 
Avaliación‟) deberá ter máis dun 4,50 para aprobar a avaliación. 

NOTA DA 

AVALIACIÓN 

FINAL 

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

CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-2018 

A.-PROGRAMA 
  
TEMA 1: Los textos publicitarios. La oración compuesta (III) 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- Los textos publicitarios: características principales. 2- Composición y 

parasíntesis 3- La oración compuesta III:  las oraciones subordinadas adverbiales 

 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 publicitarios. 8- Comprender los 

mecanismos de formación de la composición y la parasíntesis. 9- Analizar oraciones 

compuestas subordinadas adverbiales. 

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

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

Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos académicos diversos. 4- Compara y 

relaciona los elementos de texto expositivos y trabajos académicos. 5- Emplea diferentes 

fuentes de información para ampliar conocimientos. 6- Analiza  las características de las 

oraciones compuestas 7- Analiza y explica distintas oraciones compuestas subordinadas 

adverbiales. 

 

TEMA 2: El texto literario y la imagen. La lírica posterior a 1939 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- El texto literario y la imagen: acrósticos y caligramas. 2-  Locuciones y frases 

latinas 3- Lírica posterior a 1939: contexto histórico, social y cultural. 4- Poesía de posguerra. 

5- Poesía social. 6- Generación del medio siglo. 7- Los novísimos. 8- Tendencias actuales de 

la poesía. 

 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 literarios con imágenes. 8- Practicar 

la utilización de locuciones y frases latinas. 9- Comprender las características de la lírica 

posterior a 1939. 10- Analizar y explicar la aportación de los principales autores de la lírica 

desde 1939 hasta hoy. 

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 textos tanto oral como por escrito. 4- Identifica y clasifica las locuciones y frases 

latinas. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar conocimientos. 6- Analiza  
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las características de la literatura lírica posterior a 1939. 7- Analiza y explica la aportación de 

los principales autores de la lírica desde 1939 hasta hoy. 

TEMA 3: Las técnicas narrativas. La narrativa posterior a 1939 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- Técnicas narrativas: narrador y elementos de la narración. 2- Préstamos 

lingüísticos. 3- Narrativa posterior a 1939: contexto histórico, social y cultural. 4- Años 40: 

narrativa de posguerra. 5- Años 50: narrativa social. 6- Años 60: renovación. 7- Tendencias 

actuales de la narrativa. 8- La narrativa hispanoamericana. 

 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 narrativos. 8- Conocer y analizar los 

préstamos lingüísticos. 9- Comprender las características de la narrativa posterior a 1939 e 

hispanoamericana. 10- Analizar y explicar la aportación de los principales autores de la 

narrativa desde 1939 hasta hoy y de la narrativa hispanoamericana. 

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

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

Redacta textos de diversa índole 4-  Analiza textos de tipo narrativo. 5- Identifica y clasifica los 

préstamos lingüísticos. 6- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar 

conocimientos. 7- Comprende  las características de la narrativa posterior a 1939 e 

hispanoamericana en sus autores principales. 8- Explica las características básicas de la 

lectura obligatoria propuesta. 

TEMA 4: El espectáculo teatral. El teatro posterior a 1939 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1- El espectáculo teatral. 2- El texto teatral. 3- El montaje teatral. 4- Los 

neologismos. 5- Teatro posterior a 1939: contexto histórico, social y cultural. 6- Posguerra: el 

teatro del humor. 7- Teatro social. 8- Teatro experimental. 9- Tendencias actuales del teatro. 

 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 teatrales. 8- Conocer y analizar los 

neologismos. 9- Comprender las características del teatro posterior a 1939. 10- Analizar y 

explicar la aportación de los principales autores del teatro desde 1939 hasta hoy. 

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

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

Redacta textos de diversa índole 4-  Analiza textos de tipo teatral. 5- Identifica y clasifica los 

neologismos. 6- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar conocimientos. 7- 

Comprende  las características del teatro posterior a 1939 en sus autores principales. 8- 

Explica las características básicas de la lectura obligatoria propuesta. 
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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 4 y el 8 de junio de 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Resume y esquematiza textos propuestos. 

 Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 

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

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

científicos. 

 Identifica las características básicas de la publicidad. 

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

 Analiza y clasifica oraciones compuestas. 

 Reconoce autores y obras literarias estudiados. 

 Analiza  y comenta textos literarios estudiados. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

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

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 70 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Lectura de un libro obligatorio: 20% (2 puntos). Cuaderno y actividades de 
aula: 10% (1 punto). Exámenes: 70% (7 puntos). Cada falta de ortografía 
restará hasta 0‟20 puntos pudiendo descontar un máximo de 1,6 puntos. 
Para que la evaluación sea positiva, es preciso obtener, al menos, el 50 % 
de la calificación en cada uno de los apartados de que consta la nota: 
Lengua y Literatura. 

RECUPERACIÓN: 

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

  Sen exame  Mediante un examen y la valoración del trabajo diario 

   

NOTA FINAL: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones trimestrales, 
siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del 
alumnado. Para aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación 
habrá un examen final en el que se incluirá la recuperación de la tercera evaluación. 
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                                    LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO 

A.-PROGRAMA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE XERAIS-BÁSICOS PARA  A 3ª 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 
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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 9:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  Comunicación laboral (III). A comunicación laboral: o contrato.  

Sintaxe (Unidade 1) O concepto e as características do enunciado. Os sintagmas. As 
clases de oracións (Unidade 2) Os constituíntes da oración: suxeito e predicado. 

As relacións semánticas: a sinonimia total e parcial. O son B e a grafía v. Palabras 
homófonas b / v. 
A variación lingüística xeográfica: os dialectos. As isoglosas.Bloques dialectais: 
oriental, central e occidental.Principais fenómenos lingüísticos: a gheada e o seseo. 

A prosa de 1936 a 1976 (II) A renovación da narrativa galega.  
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

B1.9.3 Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.  

B1.10.1 Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e 

entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2 2.2 Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: 

laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura 

de emprego, contrato, nómina e vida laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou 

instancia), comercial (carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

B2.8.1 Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais 

en distintos soportes. 

B2.9.3 Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con 

conectores e outros elementos de cohesión. 

B2.10.2 Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, especialmente na 

presentación dos seus traballos académicos, atendendo a cada unha das funcionalidades de cada 

elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, índice, esquemas etc. 

B2.11.1 Produce, respectando as súas características formais e de contido, e tanto en soporte papel 

como dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de 

presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego), administrativo 

(carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e 

impreso administrativo de reclamación). 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e 

escritas. 

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

B3.8.1 Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente. 

B3.8.2 Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos. 

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. 

B3.8.4 Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 
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B3.8.5 Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

B3.10.1 Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 

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

B4.9.4 Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística e cultural 

e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación diatópica. 
 

TEMA 

10: 
      

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : A prescrición.  

Sintaxe (Unidade 3) Clases de complementos verbais (Unidade 4) A oración composta. 

Relacións semánticas de oposición.A grafía x. Parónimos con s e x. 

O contexto histórico da lingua galega (1978 ata a actualidade). 

 A poesía de 1976 á actualidade  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

B2.6.2 Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de 

comunicación. 

B2.8.1 Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en 

distintos soportes. 

B2.9.2 Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

B2.10.1 Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, 

dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 

B2.10.2 Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, especialmente na 

presentación dos seus traballos académicos, atendendo a cada unha das funcionalidades de cada 

elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, índice, esquemas etc. 

B2.10.3 Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros alleos e de 

intercambio de opinións. 

B2.13.2 Crea, en soporte papel ou dixital, un texto argumentativo propio a partir dun tema dado sen 

documentación previa. 

B2.14.1 Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para organizar os 

pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como 

persoa. 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e 

escritas. 

B3.3.2 Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

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

e escritos. 

B3.8.2 Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos. 

B3.8.4 Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

B3.8.5 Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

B4.4.3 Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os seus 

coñecementos sociolingüísticos. 

B4.4.4 Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. 

B4.4.5 Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación sociolingüística actual. 
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B4.5.3 Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e 

socialmente á normalización da lingua galega. 

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

situación sociolingüística nelas. 

B5.2.4 Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos atendendo aos seus 

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

histórico, cultural e sociolingüístico do período ou períodos. 

B5.4.1 Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos 

representativos da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade. 
 

TEMA 

11: 
DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : A publicidade. O texto publicitario.  

Sintaxe (Unidade 5) Oracións compostas por xustaposición e por 
coordinación..(Unidade 6) Oracións compostas por subordinación 

Relacións semánticas: polisemia e homonimia (palabras homófonas e homógrafas). 

O texto (I) A grafía h. Homófonos con h e sen h.A lusofonía.. 

  A prosa de 1976 á actualidade  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2.6.1 Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos 

publicitarios dos medios de comunicación (anuncios). 

B2.6.2 Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios 

de comunicación. 

B2.8.1 Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais 

en distintos soportes. 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e 

escritas. 

B3.3.1 Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

B3.3.4 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. 

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

textual. 

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

importancia dentro das linguas do mundo no século XXI. 

B4.3.2 Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués (buscadores, 

enciclopedias, portais de noticias). 

B4.5.3 Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e 

socialmente á normalización da lingua galega. 

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

situación sociolingüística nelas. 
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TEMA 

12: 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 

 CONTIDOS  : A publirreportaxe.  

Sintaxe (Unidade 7) Clases de proposicións subordinadas. (Unidade 8) Proposicións 
subordinadas adverbiais propias. (Unidade 9) As proposicións subordinadas adverbiais 
impropias. (Unidade 10) Sinopse da oración composta.Análise sintáctica da oración 
composta. 

Relacións semánticas: hiperonimia, hiponimia e cohiponimia. 

Mecanismos de cohesión textual.O dígrafo ll. Parónimos con ll e i. 

O texto (II).  

O teatro de 1916 á actualidade. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2 7.1 Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias.  

B2.7.2 Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de comunicación 

con especial atención á publicidade. 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e 

escritas. 

B3.8.4 Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

B3.8.5 Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

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. 
 

 
B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

  

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

 EXAMES: . 

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Última semana de Maio 

   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. 
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  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: terceira semana de Xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

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

  EXAME 3: LIBRO DE LECTURA  

A praia dos afogados de Rafa Villar 

      

   DATA APROXIMADA:       Mediados de maio 

   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. 

NOTA FINAL:   

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

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

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

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

cualificación da terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso.    
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                                     MATERIA : MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
CURSO: 4º ESO                              AVALIACIÓN:3                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
TEMA 7 Vectores e rectas 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
 CONTIDOS :  

F Vectores 
F Operacións con vectores  
F Ecuación vectorial das recta  
F Ecuacións paramétricas da recta   
F Ecuación continua da recta  
F Ecuación punto-pendente e explícita da recta 
F Ecuación xeral da recta 
F  Posición relativa de dúas rectas no plano 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B3-3. Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos básicos da xeometría analítica 
plana para representar, describir e analizar formas e configuracións xeométricas sinxelas 
B3-3.1. Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. 
B3-3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. 
B3-3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. 
B3-3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos 
B3-3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico 
das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 
B3-3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar as 
súas propiedades e as súas características. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Operar con vectores. Achar as ecuacións vectorial, paramétrica, continua , punto-pendente, 
explícita e xeral da recta. Determinar a posición relativa de dúas rectas no plano. Achar o punto 
de corte de dúas rectas secantes 
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TEMA 8: Funcións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións 
 CONTIDOS :   

F Concepto de función 
F Dominio y recorrido de una función  
F Continuidad y puntos de corte  con los ejes 
F Crecimiento y decrecimiento  
F  Simetría y periodicidad  
F Funciones definidas a trozos 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4-1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que 
pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha 
gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión 
alxébrica. 
B4-1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha 
relación funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas. 
B4-1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais 
B4-1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media 
calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica 
B4-1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media 
calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica 
B4-2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen 
relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu 
comportamento, a evolución e os posibles resultados finais 
B4-2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 
B4-2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 
B4-2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando 
os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel 
como medios tecnolóxicos. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Coñecer o concepto de función. Coñecer o concepto de gráfica. Determinar as características 
dunha función: dominio, percorrido, continuidade, puntos de corte cos eixos, crecemento e 
decrecemento, simetrías e periodicidade. Representar gráficamente funcións definidas a trozos 
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TEMA 
9: 

Funcións polinómicas e racionais 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 
 CONTIDOS :   

R Funcións polinómicas de segundo grao 
R Aplicacións das funcións lineais e cuadráticas 
F Función cúbica 
F Función de proporcionalidad inversa 
F Funcións racionais 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B4-1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que 
pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha 
gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión 
alxébrica. 
B4-1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos 
de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando 
medios tecnolóxicos, de ser preciso. 
B4-1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 
B4-2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen 
relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu 
comportamento, a evolución e os posibles resultados finais. 
B4-2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Recoñecer funcións polinómicas de 1º e 2º grao. Representar ditas funcións. Recoñecer a 
función de proporcionalidade inversa e representala. Recoñecer unafunción racional 

  

TEMA 10: Funcións exponenciais, logarítmicas e trigonométricas 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 
 CONTIDOS :   

F Funcións exponenciais 
F Funcións logarítmicas 
F  Funcións seno , coseno e tanxente 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4-1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que 
pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha 
gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión 
alxébrica. 
B4-1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha 
relación funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas. 
B4-1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 
B4-2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen 
relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu 
comportamento, a evolución e os posibles resultados finais. 
B4-2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 
B4-2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Recoñecer funcións exponenciais e logarítmicas e trigonométricas. Representar ditas 
funcións. Recoñecer a función seno e coseno . Coñecer a gráfica do seno e do coseno 
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TEMA 11: Probabilidade 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS :  

R Frecuencia eprobabilidade 
R Probabilidade  dun suceso 
R Regla de Laplace 
R Propiedades da probabilidade 
F Probabilidade condicionada 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B5-1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo de 
probabilidades e técnicas de reconto axeitadas 
B5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a 
terminoloxía axeitada para describir sucesos. 
B5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas 
da vida cotiá. 
B5-2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Laplace, os 
diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias 
B5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 
B5-2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas 
de árbore ou as táboas de continxencia. 
B5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. 
B5-2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas regras e 
calculando as probabilidades adecuadas. 
B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a 
estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos medios de 
comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 
B5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar situacións 
relacionadas co azar. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Distinguir cando un experimento é aleatorio. Definir  sucesos e operar con eles. Coñecer o 
concepto de frecuencia relativa dun suceso. Coñecer o concepto de probabilidade dun suceso. 
Coñecer as propiedades daprobabilidade. Distinguir probabilidade de probabilidade 
condicionada. Aplicar a regla de Lapalce para calcular probabilidades en experimentos simples e 
compostos 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 7-11 Maio   
     Exame 2: na semana 11-15 Xuño  
Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame. 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela 

e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 
Global 

A realización deste exame queda a criterio de cada profesor 
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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 
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                                            MATERIA :MÚSICA  

 
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE 7: A renovación popular urbana” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 
CONTIDOS: 1.-Os estilos da música moderna: 1.1. A fusión musical so século XX: Música folk 

negra e música folk blanca. O blues primitivo. O ragtime. O jazz: de Nova Orleáns a Chicago. 

A race music. E audicións. 1.2.Do country ó blues de Chicago. 1.3.A evolución do jazz. E 

audicións. 1.4.O nacemento dos estilos xóvenes do pop-rock: os precedentes:rhythm and 

blues, rock and roll e soul. A canción protesta. E audicións. 1.5.A música no Reino Unido a 

partir dos anos sesenta: O rhythm and blues británico, o beat, o rock. 1.6.A música dende os 

setenta ( e oitenta e noventa). E audicións. 1.8.Taller profesional: profesión técnico de son.  2.-

Escoita o estilo das casas discográficas: ¿qué vas a escoitar?. O son do soul. E audicións. 3.-

A crítica musical como medio de información e valoración do feito musical. 4.-Linguaxe 

musical: Síncopas enlazadas con ligaduras. A escala. Ton e semiton. Escalas maiores e 

menores. Graos da escala. Tonalidade e modalidade. 5.-Taller de interpretación: Interpreta 

“Llamando a la Tierra” ou outra peza que determine o profesor. 6.-O muro musical: “O imperio” 

da guitarra eléctrica. 7.-Traballa co aprendido. 8.-Un mapa musical. 9.-A búsqueda de videos 

na rede sobre grupos e intérpretes de música popular urbana. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1.Identificar as audicións desta unidade  e recoñecer auditivamente 

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

características musicais e crítica. 1.2.Analizar críticas musicais utilizando un vocabulario 

adecuado. 2.1.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. 

2.2.Coñecer e explicar as síncopas enlazadas con ligaduras, a escala, ton e semiton. escalas 

maiores e menores, graos da escala. tonalidade e modalidade, dunha forma teórica e práctica 

oral e escrita. 2.3.Coñecer e explicar a profesión de técnico de son. 3.Coñecer e explicar a 

fusión musical do s. XX: música folk negra e blanca, o blues primitivo, o ragtime, o jazz de 

Nova Orleáns a Chicago, e a race music. 4.Coñecer e explicar a música country e o blues. 

5.Coñecer e explicar a evolución e estilos do jazz dende os anos 30 ata os anos 70. 6.Coñecer 

e explicar cómo foi a orixe do pop-rock, a súa evolución, os precedentes: rhythm and blues, 

rock and roll e soul, e a canción protesta. 7.Coñecer e explicar en qué consiste a música no 

Reino Unido a partir dos anos 60.  8.Coñecer e explicar os distintos estilos musicais modernos 

que conviviron nas décadas dos anos 70, 80 e 90.   9.Coñecer e explicar o estilo das casa 

discográficas e as características da música soul. 10.Saber buscar contido audiovisual en 

Internet. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Identifica as audicións desta unidade e recoñece 

auditivamente as características das audicións, indicando título, autor, forma ou xénero, 

estilo/época, espazo, características musicais e crítica. 1.2.Analiza críticas musicais utilizando 

un vocabulario adecuado. 2.1.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. 

2.2.Coñece, sabe e explica as síncopas enlazadas con ligaduras, a escala, ton e semiton. 

escalas maiores e menores, graos da escala. tonalidade e modalidade, dunha forma teórica e 

práctica oral e escrita. 2.3.Coñece,sabe e explica a profesión de técnico de son. 3.1.Coñece, 

sabe e explica a fusión musical do s. XX: música folk negra e blanca, o blues primitivo, o 

ragtime, o jazz de Nova Orleáns a Chicago, e a race music. 4.1.Coñece, sabe e explica a 
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música country e o blues. 5.1.Coñece, sabe e explica a evolución e estilos do jazz dende os 

anos 30 ata os anos 70.     6.1.Coñece, sabe e explica cómo foi a orixe do pop rock e a súa 

evolución, os precedentes: rhythm and blues, rock and roll e soul, e a canción protesta. 

7.1.Coñece, sabe e explica en qué consiste a música no Reino Unido a partir dos anos 60.   

8.1.Coñece, sabe e explica os distintos estilos musicais modernos que conviviron nas décadas 

dos anos 70, 80 e 90.   9.1.Coñece, sabe e explica o estilo das casa discográficas e as 

características da música soul. 10.1.Sabe buscar contido audiovisual en Internet. 

TEMA 2: UNIDADE 8: “A música dos pobos” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS: 1.-Música, cultura e sociedade. A musicoloxía e o musicólogo. 2.-A cultura 

musical árabe. E audicións. 3.-A cultura musical de África Subsahariana. E audicións. 4.-A 

cultura musica de Asia. E audicións. 5.-A cultura musical de Oceanía. E audicións. 6.-A cultura 

musical de América. E audicións. 7.-A música tradicional española. E audicións. 8.-Taller 

profesional: profesións de musicólogo e etnomusicólogo. 9.-Escoita unha bulería flamenca: 

¿qué vas a escoitar?. O ritmo flamenco. E audicións. 10.-Linguaxe musical: Compases de 

subdivisión ternaria. Funcións dos acordes. Tempo ou velocidade. Termos de intensidade. 11.-

Taller de interpretación: Interpreta “Excursión around the bay” ou outra peza a determinar polo 

profesor. 12.-O muro musical: “O sistema” de Venezuela. Os sonos pódense construir. 13.-

Traballa co aprendido. 14.-O baile tradicional. 15.-A búsqueda avanzada de videos en Internet. 

Elaboración dun producto audiovisual. 16.-Glosario de vocabulario de repaso sobre términos, 

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

musicais. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Identificar as audicións desta unidade e recoñecer auditivamente 

as características das audicións de distintas culturas, indicando título, autor, forma ou xénero, 

estilo/tempo, espazo, características musicais e crítica. 2.1.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. 2.2.Coñecer e explicar os compases de 

subdivisión ternaria, as funcións dos acordes, o tempo ou velocidade,e os termos de 

intensidade, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 2.3.Coñecer e explicar a profesión 

de musicólogo e etnomusicólogo. 3.1.Coñecer e explicar a a relación entre a música, a cultura 

e a sociedade. 3.2.Coñecer e explicar en qué consiste a música culta e a música tradicional, e 

que é a musicoloxía e cal é función do musicólogo. 4.Coñecer e explicar en qué consiste a 

cultura musical árabe. 5.Coñecer e explicar en qué consiste a cultura musical do África 

subsahariano. 6.Coñecer e explicar en qué consiste a cultura musical de Asia. 7.Coñecer e 

explicar en qué consiste a cultura musical de Oceanía. 8.Coñecer e explicar en qué consiste a 

música tradicional americana. 9.Coñecer e explicar a música tradicional española. 10.Coñecer 

e explicar a bulería flamenca e o ritmo flamenco. 11.Definir e describir cada un dos términos, 

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

musicais que se dan no glosario de vocabulario de repaso. 12.Saber buscar videos con 

información válida en Internet. 13.Elaborar un producto audiovisual e sonorizar imaxes fixas e 

en movemento con músicas preexistentes ou creando bandas sonoras orixinais utilizando 

distintos soportes. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Identifica as audicións desta unidade e recoñece 

auditivamente as características das audicións de distintas culturas, indicando título, autor, 

forma ou xénero, estilo/tempo, espazo, características musicais e crítica. 2.1.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. 2.2.Coñece, sabe e explica os compases de 
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subdivisión ternaria, as funcións dos acordes, o tempo ou velocidade,e os termos de 

intensidade, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 2.3.Coñece,sabe e explica a 

profesión de musicólogo e etnomusicólogo. 3.1.Coñece, sabe e explica a a relación entre a 

música, a cultura e a sociedade. 3.2.Coñece, sabe e explica en qué consiste a música culta e 

a música tradicional, e que é musicoloxía e cal é función do musicólogo. 4.1.Coñece, sabe e 

explica en qué consiste a cultura musical árabe. 5.1.Coñece, sabe e explica en qué consiste a 

cultura musical do África subsahariano. 6.1.Coñece, sabe e explica en qué consiste a cultura 

musical de Asia. 7.1.Coñece, sabe e explica en qué consiste a cultura musicalde Oceanía. 

8.1.Coñece, sabe e explica en qué consiste a música tradicional americana. 9.1.Coñece, sabe 

e explica a música tradicional española. 10.1.Coñece, sabe e explica a bulería flamenca e o 

ritmo flamenco. 11. Define e describe cada un dos términos, nomes, cronoloxía, etc de 

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

de vocabulario de repaso. 12.Sabe buscar videos con información válida en Internet. 

13.Elabora un producto audiovisual e sonoriza imaxes fixas e en movemento con músicas 

preexistentes ou creando bandas sonoras orixinais utilizando distintos soportes. 

TEMA 3: UNIDADE 9: ”A historia da nosa música” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1.-A Idade Media. E audicións. 2.-O Renacemento. E audicións. 3.-O Barroco. E 

audicións. 4.-O Clasicismo. E audicións. 5.-O século XIX. E audicións. 6.-Dende o século XX. 

E audicións. 7.-Taller profesional: profesión de o oficio de músico  8.-Escoita unha ópera para 

títeres: ¿qué vas a escoitar?. O uso de escalas modais. E audicións. 9.-Linguaxe musical: Os 

mordentes, trinos e grupettos.. As tesituras dos instrumentos. Signos de repetición. 10.-Taller 

de interpretación: Interpreta “Villanesca”, unha danza de Granados, ou outra peza a 

determinar polo profesor. 11.-O muro musical: Música con denominación de orixe: O 

Flamenco. 12.-Traballa co aprendido. 13.-Os instrumentos transpositores. 14.- Búsqueda 

avanzada de videos de música española aloxados en Internet. 15.-Glosario de vocabulario de 

repaso sobre términos, nomes, cronoloxía, etc de diferentes períodos da historia da música, 

estilos e culturas musicais. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Identificar as audicións desta unidade e recoñecer auditivamente 

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

características musicais e crítica. 2.Recoñecer a importancia de Manuel de Falla no panorama 

musical do s. XX.  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 os mordentes, trinos, grupetos, as tesituras dos instrumentos, e os 

signos de repetición. 3.3.Coñecer e explicar a profesión de oficio de músico. 4.Coñecer e 

explicar a música monódica e polifónica medieval española. 5.Coñecer e explicar o 

renacemento musical español. 6.Coñecer e explicar a música do barroco español. 7.Coñecer e 

explicar a música do clasicismo español. 8.Coñecer e explicar a música do romántica 

española, e as correntes nacionalistas. 9.1.Coñecer e explicar a música española do s. XX, 

primeiras décadas, a figura de Manuel de Falla, a xeración de compositores do 27 e do 51, e 

da metade do s. XX ao s. XXI.  9.2.Coñecer e explicar as escalas modais. 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 avanzada de videos de música española aloxados en 

Internet. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Identifica as audicións desta unidade e recoñece 

auditivamente as características das audicións, indicando título, autor, forma ou xénero, 

estilo/época, espazo, características musicais e crítica. 2.1.Recoñece a importancia de Manuel 
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de Falla no panorama musical do s. XX. 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 os mordentes, trinos, grupetos, as tesituras 

dos instrumentos, e os signos de repetición. 3.3.Coñece, sabe e explica a profesión de oficio 

de músico. 4.1.Coñece, sabe e explica a música monódica e polifónica medieval española. 

5.1.Coñece, sabe e explica o renacemento musical español. 6.1.Coñece, sabe e explica a 

música do barroco español. 7.1.Coñece, sabe e explica a música do clasicismo español. 

8.1.Coñece, sabe e explica a música romántica española, e as correntes nacionalistas. 

9.1.Coñece, sabe e explica a música española do s. XX, primeiras décadas, a figura de 

Manuel de Falla, a xeración de compositores do 27 e do 51, e da metade do s. XX ao s. XXI.  

9.2.Coñece, sabe e explica as escalas modais. 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 avanzada de videos de música española aloxados en Internet. 

TEMA 4: UNIDADE  

 DURACIÓN APROXIMADA:  

 CONTIDOS: 1.-  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  
B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

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

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

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

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Do 30 de abril ó 8 de Maio do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a metade da 

unidade 8, cos seus correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos. É preciso 

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

esta parte escrita faga media co resto dos apartados. 

  EXAMEN 2:        

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

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Examen global no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 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 
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o profesor determina facer dous exames escritos as datas, contidos e estructura 

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

determina facer un só examen escrito, éste sería entre o 1 de xuño ó 8 de Xuño do 

2018 e entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos das unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 e 9. 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 1 de xuño ó 8 de Xuño do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

 

 

 

 

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

interpretación vocal e instrumental de cancións dadas no trimestre, 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 1 de xuño ó 8 de Xuño do 2018 tal como se acaba de relatar ou durante o 

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

alumnos lles toca. En calquera caso a súa valoración é dun 6´68% na nota de 

avaliación, tal como se reflexa abaixo.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario do terceiro trimestre valórase cun 5‟01% na nota da 3ª avaliación, que se 
traducen en 0´501 puntos. 

 Os exames do terceiro trimestre valóranse cun 28´39 % na nota da 3ª avaliación, que se 
traducen en 2‟839 ptos. Os exames do 3º trimestre engloban o exame 1, o examen global de 
toda a materia do curso e o examen práctico oral. Dos 2‟839 ptos que corresponden ós 
exames do terceiro trimestre 0‟668 pto corresponde ó examen práctico-oral, e 2‟171 ptos 
corresponden ó conxunto do exame 1 e o examen global (cada un valería o 1‟0855 ptos, pero 
se só se fixese un dos exames deste conxunto éste valería o total de 2‟171 ptos).  

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

Nota da 3ª avaliación = nota da 1ª avaliación: 33'3% (3'33 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. 
 

De entre os 10 ptos da nota da 3ª avaliación ou da nota final, tendo en conta as respectivas 
porcentaxes anteriores, os 5 puntos correspondentes ó grao mínimo de consecución para superar 
a avaliación quedarán da seguinte maneira: 4‟25 puntos serán dos exámenes, 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. 
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 A gradación comprendida entre cero e a metade da puntuación da pregunta 
corresponde a unha resposta cun contido menor que o suficiente, e que é correcta, ten 
coherencia e claridade e usa unha terminoloxía adecuada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un examen de recuperación escrito 
sobre os contidos da 1ª avaliación (no caso de que teña suspensa a 1ª avaliación) e sobre os 
contidos da 2ª avaliación (no caso de que teña suspensa a 2ª avaliación) e sobre os contidos do 
3º trimestre (no caso de que teña suspenso o conxunto dos exames do 3º trimestre mais o 
traballo diario do 3º trimestre), e farase a finais do terceiro trimestre. 
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que superar un examen de recuperación oral 
sobre os contidos da 1ª avaliación (no caso de que teña suspensa a 1ª avaliación) e sobre os 
contidos da 2ª avaliación (no caso de que teña suspensa a 2ª avaliación) e sobre os contidos do 
3º trimestre (no caso de que teña suspenso o conxunto dos exames do 3º trimestre mais o 
traballo diario do 3º trimestre), e farase a finais do terceiro trimestre. 
 
Nota final = Nota da 3ª avaliación = nota da 1ª avaliación: 33'3% (3'33 puntos) + nota da 2ª 
avaliación: 33'3% (3'33 puntos) + exames do terceiro trimestre: 28´39% (2‟839 ptos) + traballo 
diario do terceiro trimestre: 5‟01% (0‟501 pto) = 100% = 10 ptos. 
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MATERIA :RELIXIÓN   

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A Igrexa, ¿ó encontro de Deus? 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- Lutero e a reforma protestante; 2.- A contrarreforma dende a Igrexa 

católica ; 3.- Defensa da fe e expansión misioneira. 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Criterios de avaliación):1.- Buscar na experiencia 

persoal os rasgos característicos do Deus cristián; 2.- Analizar os puntos de contacto e o elementos que 

nos separan dos irmáns protestantes, luteranos, anglicanos, evangélicos,...; 3.- Descubrir puntos de 

acordo para un mais eficaz ecumenismo. 

MINIMOS ESIXIBLES: Distinguir as distintas confesións cristianas e valorar o específico de cada unha de 

ellas en orde a un mayor diálogo ecuménico entre todas e os seus representantes. 

 
TEMA 2: A compatibilidade entre Ciencia e Relixión. 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-A época das revolucións (ss. XVIII- XIX); 2.- O proceso de secularización 

(Galileo, Ilustración...) ; 3.-Postura da Igrexa ante a nova situación político- social. 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-Analizar os logros que a ciencia e a relixión 

fixeron a favor da humanidade ó longo da historia; 2.- Ver os conflictos que existiron e existen entre a 

fe e a razón, entre a ciencia e a teoloxía; 3.- Reflexionar sobre a racionabilidade da fe e as condicións 

necesarias para que haxa un encontro con Deus. 

MINIMOS ESIXIBLES: Razonar sobre a posibilidade de un diálogo entre a ciencia e a fe, a razón e a 

creencia, nun contexto de secularización e de laicidad (sociedade laica, non laicista). 

 

TEMA 3: A Igrexa hoxe. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- O Papa Xoan XXIII e o "aggiornamento" da Igrexa; 2.-O Vaticano II ; 3.-

O Ecumenismo e o diálogo con outras relixións. 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS :1.-Analizar as principais reformas eclesiais que se 

levaron a cabo no século XX, en especial as impulsadas polo Vaticano II; 2.- Recordar alguns momentos 

de convivencia do cristianismo con outras relixións; 3.- Buscar propostas de cambio no futuro da 

humanidade dende a perspectiva cristiá. 

MINISMO ESIXIBLES: Coñecer a importancia que tivo o concilio Vaticano II na apertura da Igrexa aos 

tempos modernos e ver cómo en moitos aspectos ainda non se avanzou nada ou non se seguiron as 

suas orientacións. 
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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 respectuoso 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 a elaboración das fichas de traballo. 

 EXAMES: 

  EXAME 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de  Maio 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 1, 2 e 3  

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA:  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

  EXAME 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, a libreta e as fichas de investigación. 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 40 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      
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  Coñecementos: 30 + 40 % de traballo diario e exames. 

  Actitudes: 30% mais en actitudes positivas de respeto, interese, convivencia e bo  

comportamento. 

 

   

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame : Data aproximada: Especificar a semana aproximada 

  Sen exame  No cambio de actitude e na posta ó día dos apuntes e traballos. 
   

NOTA FINAL: Detallar como se obtén a nota final  
   

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 
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  MATERIA : VALORES  
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 3:  VALORES ÉTICOS E DEREITOS HUMANOS 
 

  DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 
CONTIDOS: 
 

Dignidade das persoas e Dereitos Humanos. 

Violación e defensa dos Dereitos Humanos. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

Coñecer a diferencia entre o ámbito do privado e o ámbito do público. 

Saber qué son e cuáles son os Dereitos Humanos. 

Ser conscientes das violacións de moitos Dereitos Humanos e da maneira de loitar contra elas. 

Coñecer os Organismos que traballan pola defensa dos Dereitos Humanos. 

Consecución axeitada das competencias clave e os elementos transversais, en especial a de 

comunicación lingüística, tanto oral como escrita, pero tamén as de educación cívica, aprender a 

aprender, competencias sociais e capacidade de emprendemento.(CCL,CSC, CAA, CSIEE, CD, 

CMCCT) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

Definir os Dereitos Humanos (1 punto) 

Citar algúns dereitos de 1ª xeración, de 2ª xeración de da 3ª xeración dos Dereitos Humanos (1 
punto). 

Confecionar un mural sobre os Dereitos Humanos e a súa defensa na actualidade (5 puntos). 

Coñecer os Organismos que traballan pola defensa dos Dereitos Humanos (1 punto). 
 

B.- AVALIACIÓN 
 

  
INSTRUMENTOS:  

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO:  

  Deberes de clase, traballo na aula, participación  

 EXAMES:  

  EXAMEN 1:          

   DATA APROXIMADA: Mediados de xuño.  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:        

    Tema 3. Se terán en conta como mínimo 3 estándares 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         
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traballos…….: 
80% 

 NOTA DE AVALIACIÓN:       

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

  

RECUPERACIÓN:  

  Sen exame  Avaliación contínua.  
    

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

 AVALIACIÓN 3ª 
 

 

 
 

    

                         MATERIA : XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
CURSO: 4….º ESO                                    AVALIACIÓN:ª3           ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
  
 

TEMAS 
8,9 

A época de entreguerras (1919-1945) 
 
CONTIDOS: 

1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión. 
2. Fascismo italiano e nazismo alemán. 
3. II República española e a Guerra Civil. 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN e ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis 
importantes do período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e estudar a 
xerarquía causal nas explicacións históricas sobre esta época. 

1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta 
procedencia. 

1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as posibilidades 
do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 
2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. 
2.1. Explica diversos facto res que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa. 
3. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República e ao 

estoupido da Guerra Civil. 
3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas. 
3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional. 
 
 
 
 
 

  
 
 



 58 

 
 
TEMAS:  
10,11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAS 
12,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) 
 
CONTIDOS: 

1. Orixes da II Guerra Mundial. 
2. Desenvolvemento da II Guerra Mundial: extensión, fases, formas de guerra e 

principais consecuencias. 
3. O Holocausto. 
4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de reconstrución posbélica. 
5. Procesos de descolonización en Asia e África. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. 
1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras 

segundo as narrativas). 
2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas xeográficas 

nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra total. 
2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 
2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial. 
2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra 

Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. 
3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as 

súas consecuencias. 
3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 
4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945, e as 

relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS. 
4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos 

enmarcados na época da Guerra Fría. 
4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 
5. Organizar os feitos mais importantes da descolonización de posguerra no século XX 

e comprender os límites da descolonización e da independência nun mundo 
desigual. 

5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 
5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África 
subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947). 
 

A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético 
 
 
CONTIDOS: 

1. Evolución dos bloques soviético e capitalista. O "Welfare State". 
2. Crise do petróleo (1973). 
3. Ditadura de Franco en España 
 
CRITERIOS DE AVALICIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

.1. Entender os avances econômicos dos réximes soviéticos e os perigos do seu 
illamento interno, así como os avances econômicos do "Welfare State" en Europa. 

1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 
1.2. Recoñece os câmbios sociais derivados da incorporación da muller ao traballo 

asalariado. 
2. Comprender o concepto de crise económica e a súa repercusión mundial nun caso 

concreto. 
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TEMAS 
14,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008. 
3. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a Guerra 

Civil, e como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975. 
3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da 

ditadura de Franco. 
3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria 
histórica. 
 

 O mundo recente entre os séculos XX e XXI 

CONTIDOS: 

1. Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo. 
2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias. 
3. Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-1982). 
4. Camiño cara a Unión Europea: desde a unión económica a unha futura unión 

política supranacional. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e políticos a 

nivel mundial. 
1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo 

desa época. 
1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar. 
2. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 
2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo 

colapso da URSS. 
3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social en España 

despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese proceso. 
3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século 

XX e na actualidade. 
3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na 

sociedade española da transición: coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma 
política de 1976, lei de am nistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, 
aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado 
das autonomías, etc. 

3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, 
Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a aparición 
dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. 

4. Entender a evolución da construción da Unión Europea. 

4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 
 
 

 
 

  
INSTRUMENTOS: 
1.- TRABALLO DIARIO: se valora fundamentalmente o traballo en clase, atención, interés, 
participación 
-Exercicios realizados na aula, participación oral na aula, exercicios realizados en casa ....10% 
-Control do tema: 1ºGuerra Mundial. Plantexado como un comentario de texto, mapa ou gráfico. 
Se puntúa sobre 1 punto. 10% sobre o total . Esta avaliación non hai exposicións orais. Ese punto 
se utiliza para avaliar o tema da 1º Guerra Mundial e a Revolución rusa. 
Traballo diaro supón: 20% da nota 
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 EXAMES: puntúan sobre 8 
  EXAMEN 1:temas.8,9,10,11 
   DATA APROXIMADA: entre o 2 e o 7 de maio 
   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 
 
 
 
 
EXAMES: 
  EXAMEN 2:12,13,14,15 
   DATA APROXIMADA: 4 a 8 de Xuño 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA: idem ó Exame 1 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

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

  
RECUPERACIÓN: Recuperación se realiza o mesmo día do exame final. 

 
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 
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PROGRAMACIÓN E CURRÍCULO - ESO 
Estándares do curso 4º-TICS 

Creado con PROGRÁMAME de www.recursoseducativos.net páxina 1 de 2 

 

 

 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 4º-TICS 
 

NIVEL 
 

4º SECUNDARIA OBLIGATORIA - Trimestre 3 
 

ÁREA 
 

Tecnoloxias da información e comunicación (TIC) 

 

Criterio de 
avaliación 

 

 
Estándares 

 

Grao mínimo para superar a 
área 
Indicador mínimo de logro 

 

T3 
 

SESIÓNS 
APROX. 

CRITERIOS  PARA A CUALIFICACIÓN 
 

 
C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
 

 
 
 
TIC-B3.2 

4º-TICB3.2.2 - Emprega 
dispositivos de captura de imaxe, 
audio e vídeo, edita a información 
mediante software específico e 
crea novos materiais en diversos 
formatos. 
Peso: 25% 

 
 
 
Utiliza un editor de imaxes e un de 
audio, de xeito básico. 

 

 
 
 

X 

 

 
 
 

20 

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

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva ou aberta. 
Producións informáticas. 

 
CD, 
CMCT, 
CCL, 
CAA, 
CSIEE 

Bloque 5: Publicación e difusión de contidos (10,3%) 

 
 
TIC-B5.1 

4º-TICB5.1.1 - Realiza actividades 
que requiren compartir recursos 
en redes locais e virtuais. 
Peso: 0.1% 

 
Intercambia recuros na reda da 
aula e na web. 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

CD, 
CMCT, 
CAA, 
CSC 

 
 
TIC-B5.2 

4º-TICB5.2.1 - Integra e organiza 
elementos textuais e gráficos en 
estruturas hipertextuais. 
Peso: 0.1% 

 

Utiliza elementos hipertextuais que 
relacionen diferentes 
componentes. 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CD, 
CMCT, 
CCL, 
CAA 

 
 
 
TIC-B5.2 

4º-TICB5.2.2 - Deseña páxinas 
web e coñece os protocolos de 
publicación, baixo estándares 
adecuados e con respecto aos 
dereitos de propiedade. 
Peso: 10% 

 

 
 
Deseña e publica páxinas web 
sinxelas. 

 
 
 

X 

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

 
INSTRUMENTOS: Produción dun sitio web. 

Probas obxectivas. 

CD, 
CMCT, 
CCL, 
CSC, 
CSIEE, 
CCEC 

 
 
 
TIC-B5.3 

 

4º-TICB5.3.1 - Participa 
colaborativamente en diversas 
ferramentas das TIC de carácter 
social e xestiona os propios. 
Peso: 0.1% 

 

 
 
Coñece e usa ferramentas web 
colaborativas. 

 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

CD, 
CMCT, 
CCL, 
CAA, 
CSIEE, 
CSC 



 

 

Bloque 6: Internet, redes sociais e hiperconexión (1,4%) 

 
 
 
TIC-B6.1 

4º-TICB6.1.1 - Elabora materiais 
para a web que permiten a 
accesibilidade á información 
multiplataforma. 
Peso: 0.1% 

 

 
 
Entende o concepto de 
accesibilidade 

 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 
 
CD, 
CMCT, 
CSIEE 

 

 
 
 
TIC-B6.1 

4º-TICB6.1.2 - Realiza 
intercambio de información en 
distintas plataformas nas que está 
rexistrado/a e que ofrecen 
servizos de formación, lecer, etc. 
Peso: 0.1% 

 
 
 
Coñece plataformas de formación 
e lecer. 

 

 
 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 
CD, 
CMCT, 
CCL, 
CAA, 
CSC 

 

 
 
TIC-B6.1 

4º-TICB6.1.3 - Sincroniza a 
información entre un dispositivo 
móbil e outro dispositivo. 
Peso: 0.1% 

 
 
Sincroniza algunha aplicación no 
móbil e no ordenador. 

 

 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

 
 
CD, 
CMCT 

 
 
 
TIC-B6.2 

 

4º-TICB6.2.1 - Participa 
activamente en redes sociais con 
criterios de seguridade. 
Peso: 0.1% 

 

 
 
Coñece algunha rede social e o 
seu uso seguro. 

 
 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Investigacións. 

CD, 
CMCT, 
CCL, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE 

 

 
 
 
TIC-B6.3 

4º-TICB6.3.1 - Emprega canles de 
distribución de contidos 
multimedia para aloxar materiais 
propios e enlazalos noutras 
producións. 
Peso: 1% 

 
 
 
Publica algún traballo propio na 
web. 

 

 
 
 

X 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Produción informática. 

 
 
CD, 
CMCT, 
CCL, 
CSC 

 

 
 
 
 
 
 


