
 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  
LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 
email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS 

 

COVID-19 

 

IES LAXEIRO 

 
2019-2020 

 

  

 



 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  
LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 
email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

Guión.- 

PORTADA 

INDICE 

3ª.- CC.Naturais Bioloxía e Xeoloxía 

4ª.- CC.SS. Xeografía e Hª 

5ª.- Cultura Clásica 

6ª.- Educación Física 

7ª.- Economía 

8ª.- Filosofía 

9ª.- Física e Química 

10ª.-Francés 

11ª.-Inglés 

12ª.-Lingua Galega 

13ª.-Lingua Castelá 

14ª.-Latín e Grego 

15ª.-Matemáticas 

16ª.-Música 

17ª.-Plástica e Debuxo 

18ª.-Relixión 

19ª.-Tecnoloxía  

20ª.- Formación e Orientación Laboral 

                   21ª.-Administración 

                   22ª.- Mantemento 

                   23ª.-Automoción 

                   24ª.-Electricidade 

 



 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO:IES LAXEIRO 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: Bioloxía e Xeoloxía. 
DEPARTAMENTO: Bioloxia e Xeoloxía 
DATA: 12 maio 2020 



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro


 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.2. Expor a organización do Universo e do Sistema Solar, así como algunhas das 
concepcións que sobre este sistema planetario se tiveron ao longo da historia. 

BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e describe as súas 
características xerais. 

B2.3.. Relacionar comparativamente a posición dun planeta no sistema solar coas súas 
características. 

BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten o desenvolvemento da 
vida nel, e que non se dan nos outros planetas. 

B2.5. Establecer os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e relacionalos coa existencia do día 
e a noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 

BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a posición dos astros, e 
deduce a súa importancia para a vida. 

B2.6. Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e a distribución nas grandes 
capas da Terra. 

BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o núcleo terrestre, e os materiais que 
os compoñen, e relaciona esas características coa súa situación. 

B2.7. Recoñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas, distinguir as 
súas aplicacións máis frecuentes e salientar a súa importancia económica e a xestión 
sustentable. 

BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito da 
vida cotiá. 

B2.11. Describir as propiedades da auga e a súa importancia para a existencia da vida. BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación coas súas consecuencias para o 
mantemento da vida na Terra. 

B2.12. Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o ciclo da auga e o uso que fai dela 
o ser humano. BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de estado de agregación. 

B2.13. Valorar e identificar a necesidade dunha xestión sustentable da auga e de actuacións 
persoais e colectivas que potencien a redución do consumo e a súa reutilización. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable da auga doce, e enumera 
medidas concretas que colaboren nesa xestión. 

B2.14. Xustificar e argumentar a importancia de preservar e non contaminar as augas doces e 
salgadas. 

BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas doces e salgadas, en relación coas 
actividades humanas 

B3.1. Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características morfolóxicas principais 
dos grupos taxonómicos. 

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as plantas máis comúns co seu grupo taxonómico. 

B3.3. Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e explicar a súa 
importancia no conxunto dos seres vivos. BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico. 
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B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen. 
B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida, e 
caracterizar os principais grupos de plantas. 

BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia para o conxunto de 
todos os seres vivos. 

  

  

  
 

 Os criterios B3,4 e B3,5 en letra azul son os que se traballaran nesta 3ª avaliación.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   
Exames traballos actividades de clase da 1º e 2º avaliacións. 
Na 3ª seguimento na constancia do envío das tarefas. Calificación das 
tarefas. Autoavaliacións. 

Instrumentos:  Exames, actividades de clase, cuestionarios, traballos, 
exercicios entregados. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Os que xa aprobaron as dúas primeiras avaliacións manteñen a nota, que se 
revisa a alza, valorándose o traballo feito durante esta terceira avaliación. Estes 
traballos realizados na 3ª avaliación poderan uincrementar a nota final nun punto. 
En caso de entregar ben realizados traballos voluntarios extra poderán 
incrementar medio punto máis. 
Os alumnos suspensos deben recuperar esas avaliacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Pendente de si se pode facer unha proba presencial onde entrará a 
materia traballada durante a  1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os mesmos que se recollen nos criterios de avaliación imprescindibles. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Os alumnos  de 2º ESO coa Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO pendente, 
tiveron e están tendo varias opcións que lles favorezen aprobar a materia. 
- Realización dun exame en febreiro. 
- Entrega dunha serie de actividades seleccionadas no seu libro de texto 

do curso 18/19. 
- Entrega das actividades no classrom, separadas por temas. A súa 

entrega dun xeito adecuado permitiralles aprobar a  súa materia 
pendente. 

- En caso de ser necesario e posible se recurrirá a un exame presencial . 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación entregadas 
por google classroom 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Teleestudio baseado na realización de exercicios e traballos de forma non 

presencial. 

Materiais e recursos 
Libro virtual na plataforma EDIXGAL e material de traballo a través do 

GOOGLE CLASSROOM 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

0 procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será basicamente a paxina web do centro.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico e 
utilizala para formar unha opinión propia, expresarse con precisión e 
argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a saúde. 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir 
da utilización de diversas fontes.  
BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos 
soportes. 
BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia 
e argumentar sobre problemas relacionados. 

B1.3. Realizar un traballo experimental con axuda dun guión de prácticas de 
laboratorio ou de campo, describir a súa execución e interpretar os seus 
resultados. 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os 

instrumentos e o material empregado. 

B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar 
as características que os diferencian da materia inerte. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula 

procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa e heterótrofa. 

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento 

da vida. 

B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa e heterótrofa. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación 

entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis 

importantes 

B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa función. 
BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos 

á súa función. 
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B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e doenza, os 
factores que os determinan. 

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con 

exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e 

colectivamente. 

B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os 
principais nutrientes e as súas funcións básicas. 

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 
BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece 
hábitos nutricionais saudables. 

B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos prácticos. 
BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas 
equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais 
presentes neles e o seu valor calórico. 

B3.13. Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico 
na saúde, e identificar as doenzas e os trastornos principais da conduta 
alimentaria. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e 
identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 

B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas 
gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os 
aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa 
contribución no proceso. 

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello 
implicado 

BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de 
nutrición. 

B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e coñecer o seu funcionamento. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e o seu funcionamento 

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados 
coa nutrición, así como sobre as súas causas e a maneira de previlas. 

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

B6.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre elas BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 
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e os métodos empregados para a súa obtención. presentación das súas investigacións. 

B6.5. Expor e defender en público o proxecto de investigación realizado. 
BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa 
presentación e defensa na aula. 

B6.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as habilidades propias do 
traballo científico. 

BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

B6.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre elas e 
os métodos empregados para a súa obtención. 

BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións. 

Criterio de avaliación  da 3ª avaliación Estándares de aprendizaxe de ampliación non avaliables da 3ª avaliación 

B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método de 
prevención das doenzas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas 
infecciosas máis comúns. 

B3.7. Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e as continuas 
contribucións das ciencias biomédicas, e describir a importancia do uso 
responsable dos medicamentos. 

BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das 
vacinas como método de prevención das doenzas. 

B3.18. Describir os procesos implicados na función de relación, e os sistemas e 
aparellos implicados, e recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os 
coidados do oído e a vista. 

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas 
funcións de relación. 
BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o 
órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 
BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 
sentidos en que se atopan. 

B3.19. Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, e describir o seu funcionamento. 

BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas 
coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 
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B3.20. Asociar as principais glándulas endócrinas coas hormonas que sintetizan 
e coa súa función. 

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas 
segregadas e a súa función. 

B3.25. Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, diferenciar entre 
sexualidade e reprodución, e interpretar debuxos e esquemas do aparello 
reprodutor. 

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e 
feminino, e especifica a súa función. 

B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da reprodución humana e describir os 
acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto. 

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e 
que hormonas participan na súa regulación. 
BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo 
e do parto. 

B3.27. Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos segundo a súa 
eficacia e recoñecer a importancia dalgúns deles na prevención de doenzas de 
transmisión sexual. 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

 

 

No grupo de bilingüe incluimos un estandar lingüístico, o alumno  fai un bo uso da linguaxe biolóxica dos temas expresada en lingua inglesa.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Media da cualificación obtida na 1º e 2º avaliación.  
As actividades de repaso, reforzo, recuperación e ampliación: permiten 
recuperar as avaliacións suspensas e/ou incrementar a cualificación final. 

Instrumentos: 
 
1º e 2º TRIMESTRE:  

• Probas escritas. 

• Traballo individual. 

• Traballo en grupo. 

• Caderno de clase. 
 
3º TRIMESTRE:  

• Actividades de reforzo, repaso, recuperación e ampliación realizadas dende a 

suspensión das clases presenciais.  

• Proba presencial ou telemática, nos casos que se considere necesaria. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
As cualificacións basearanse fundamentalmente nas obtidas na 1º e 2º 

avaliación. 

As actividades realizadas dende a suspensión das clases e específicamente 

dende o momento no que todo o alumnado dispón dos medios para realizalas, 

servirán para recuperar a materia pendente e/ou para incrementar a 

cualificación final ata 1 punto e ata 0,5 máis pola realización de traballos 

voluntarios.  

Nos casos nos que non se recuperara a materia mediante a realización das 

actividades a distancia, poderase realizar unha proba final en xuño, presencial 

se a situación sanitaria o permite ou no seu caso telemática. Nesta proba serán 

avaliables os contidos traballados ata a suspensión das clases. As unidades 

didácticas traballadas son:  

• U.D. 1: A organización do corpo humano 

• U.D.2: Alimentación e saúde 

• U.D.3: A nutrición: aparellos dixestivo e respiratorio. 

• U.D. 4: A nutrición: aparellos circulatorio e excretor. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Mántense a proba extraordinaria de setembro. O modelo de proba será o 

empregado durante o curso e serán avaliables os estándares referidos a 

materia traballada ata o día 13 de marzo de 2020.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Como medida de atención a diversidade, programamos as seguintes 

actividades que servirán para recuperar e/ou subir nota: 

• Actividades de repaso e reforzo dirixidas a todo o alumnado. 

• Actividades de recuperación específicas para cada trimestre: estas 

actividades son propostas para o alumnado coa materia suspensa. A 

súa realización, xunto coas de repaso e reforzo, poderá servir para 

alcanzar un 5. 

• Actividades de ampliación: permiten que o alumando poida ampliar 

coñecementos e competencias de cara a futuros cursos. Estas 

actividades están enfocadas ao alumnado coa materia aprobada, pero 

poderán tamén ser realizadas de xeito voluntario polo alumnado que 

teña que recuperar pero queira incrementar a súa cualificación por 

encima do 5. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A través da plataforma classroom, cada semana (os luns) faciliítanse  

instrucións do traballlo que ten que realizar o alumnado. O tempo do que 

dispoñen para realizar as tarefas é de toda a semana (ou máis dependendo 

da actividade), finalizando o prazo de entrega os venres ás 15:00h. Durante 

a semana realízanse correcións individuais e os venres ás 15:00h fanse 

públicas as solucións para todo o grupo. 

Para a resolución de dúbidas emprégase o correo electrónico e a 

videochamada. 

Materiais e recursos 

Materiais: 
• Documento coa organización do traballo semanal. 

• Guía didáctica ou presentación necesaria para cada tarefa.  

• Libro de texto. 

Recursos ou medios empregados: 
• Classroom, , correo electrónico e videochamadas con meet. 

• Vídeos didácticos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado é informado a través da publicación do documento 
informativo a través de classroom e videochamada grupal. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células 
procariotas e eucariotas, e interpretar as relacións evolutivas entre elas. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece 
a función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 
BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e 
esquemas gráficos. 

B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo 
celular, a través da observación directa ou indirecta. 

BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do 

ciclo celular. 

B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina. BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 

B1.4. Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na mitose e 
na meiose, e revisar o seu significado e a súa importancia biolóxica. 

BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e 

distingue o seu significado biolóxico. 

B1.9. Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da 
herdanza na resolución de problemas sinxelos, e recoñecer a base 
cromosómica das leis de Mendel. 

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas 

prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. 

B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, e establecer a relación 
entre elas. 

BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como 
procedemento para o estudo dunha zona ou dun terreo. 

BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 

BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os principios de 

superposición de estratos, superposición de procesos e correlación. 

B2.6. Comprender e comparar os modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da 
Terra. 

B2.7. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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tectónica de placas. fenómenos superficiais. 

B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo 
oceánico. 

BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da expansión 
do fondo oceánico. 

B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da 
litosfera e relacionalos coa súa situación en mapas terrestres. Comprender os 
fenómenos naturais producidos nos contactos das placas. 

BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas 
litosféricas. 
BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo. 

B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos. BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 

B2.11. Contrastar os tipos de placas litosféricas e asociarlles movementos e 
consecuencias. 

BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos. 

B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe e na súa evolución, é resultado da 
interacción entre os procesos xeolóxicos internos e externos. 

BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e 
interna. 

B4.3. Discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos 
empregados para a súa obtención. 

BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións. 

B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

B4.5. Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado. 

BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa 
presentación e a súa defensa na aula. 
BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, 
tanto verbalmente como por escrito. 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe de ampliación non avaliables 

B1.5. Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e relacionalos 
coa súa función. 

BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 
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B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información 
xenética. 

BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e 
relaciónao co concepto de xene. 

B1.7. Comprender e ilustrar como se expresa a información xenética, utilizando 
o código xenético e resolvendo problemas sinxelos. 

BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. 

B1.8. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética, e 
comprender a relación entre mutación e evolución. 

BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 

B3.8. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar a súa influencia e argumentar as razóns de certas actuacións individuais 
e colectivas para evitar a súa deterioración. 

BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia 
negativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de 
recursos, etc. 
BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e 
analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, 
elabora informes e preséntaos utilizando distintos medios. 

B3.10. Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa 
repercusión a nivel familiar e social. 

BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de recursos 
materiais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Media da cualificación obtida na 1º e 2º avaliación.  
As actividades de repaso, reforzo, recuperación e ampliación: permiten 
recuperar as avaliacións suspensas e/ou incrementar a cualificación final. 

Instrumentos: 
 
1º e 2º TRIMESTRE:  

• Probas escritas. 

• Traballo individual. 

• Traballo en grupo. 

• Caderno de clase. 
 
3º TRIMESTRE:  

• Actividades de reforzo, repaso, recuperación e ampliación realizadas dende a 

suspensión das clases presenciais.  

• Proba presencial ou telemática, nos casos que se considere necesaria. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
As cualificacións basearanse fundamentalmente nas obtidas na 1º e 2º 

avaliación. 

As actividades realizadas dende a suspensión das clases e específicamente 

dende o momento no que todo o alumnado dispón dos medios para realizalas, 

servirán para recuperar a materia pendente e/ou para incrementar a 

cualificación final ata 1 punto e ata 0,5 máis pola realización de traballos 

voluntarios.  

Nos casos nos que non se recuperara  a materia mediante a realización das 

actividades a distancia, poderase realizar unha proba final en xuño, presencial 

se a situación sanitaria o permite ou no seu caso telemática. Nesta proba serán 

avaliables os contidos traballados ata a suspensión das clases referidos as 

unidades didácticas:  

• U.D. 1: Estrutura e dinámica da Terra. 

• U.D.2: Tectónica e relevo. 

• U.D.3: Historia da Terra. 

• U.D.6: A organización celular dos seres vivos. 

• U.D. 7: Herdanza e xenética. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Mántense a proba extraordinaria de setembro. O modelo de proba será o 

empregado durante o curso e serán avaliables os estándares referidos a 

materia traballada ata o día 13 de marzo de 2020.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Como medida de atención a diversidade, programamos as seguintes 

actividades que servirán para recuperar e/ou subir nota: 

• Actividades de repaso e reforzo dirixidas a todo o alumnado. 

• Actividades de recuperación específicas para cada trimestre: estas 

actividades son propostas para o alumnado coa materia suspensa. A 

súa realización, xunto coas de repaso e reforzo, poderá servir para 

alcanzar un 5. 

• Actividades de ampliación: permiten que o alumnado poida ampliar 

coñecementos e competencias de cara a futuros cursos. Estas 

actividades están enfocadas ao alumnado coa materia aprobada, pero 

poderán tamén ser realizadas de xeito voluntario polo alumnado que 

teña que recuperar pero queira incrementar a súa cualificación por 

encima do 5. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A través da plataforma classroom, cada semana (os luns) faciliítanse  

instrucións do traballlo que ten que realizar o alumnado. O tempo do que 

dispoñen para realizar as tarefas é de toda a semana (ou máis dependendo 

da actividade), finalizando o prazo de entrega os venres ás 15:00h. Durante 

a semana realízanse correcións individuais e os venres a partir da 15:00h 

fanse públicas as solucións para todo o grupo. 

Para a resolución de dúbidas emprégase o correo electrónico e a 

videochamada. 

Materiais e recursos 

Materiais: 
• Documento coa organización do traballo semanal. 

• Guía didáctica ou presentación necesaria para cada tarefa.  

• Libro de texto. 

Recursos ou medios empregados: 
• Classroom, , correo electrónico e videochamadas con meet. 

• Vídeos didácticos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado é informado a través da publicación do documento 
informativo a través de classroom e videochamada grupal. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres vivos. 
B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de biomoléculas que constitúen a materia viva, e relacionalos coas 
súas respectivas funcións biolóxicas na célula.  

BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades das moléculas básicas que configuran a 
estrutura celular, e destaca a uniformidade molecular dos seres vivos. 

B1.4. Diferenciar os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. BXB1.4.1. Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 
B1.5. Recoñecer e identificar algunhas macromoléculas cuxa conformación estea directamente 
relacionada coa súa función. BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa súa estrutura tridimensional. 

B2.1. Describir a célula como unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos, e distinguir unha 
célula procariota dunha eucariota e unha célula animal dunha vexetal, analizando as súas semellanzas e 
as súas diferenzas. 

BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 
BXB2.1.2. Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa función. BXB2.2.1. Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coa súa función ou coas 
súas funcións. 

B2.3. Recoñecer e identificar as fases da mitose e da meiose, e argumentar a súa importancia biolóxica. BXB2.3.1. Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da meiose. 
B3.1. Diferenciar os niveis de organización celular e interpretar como se chega ao nivel tisular. BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización celular e determina as súas vantaxes para os seres pluricelulares 
B3.2. Recoñecer e indicar a estrutura e a composición dos tecidos animais e vexetais, en relación coas 
súas funcións. 

BXB3.2.1. Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células características, asociando a cada unha a súa 
función. 

B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos de seres vivos. BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 
B4.3. Definir o concepto de biodiversidade e coñecer e identificar os principais índices de cálculo de 

diversidade biolóxica. 

 

BXB4. 3.1. Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a abundancia de especies. 

 

B4.5. Situar as grandes zonas bioxeográficas e os principais biomas. BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños. 
B4.8. Valorar a importancia da latitude, a altitude e outros factores xeográficos na distribución das 
especies. 

BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a altitude, a continentalidade, a insularidade e as barreiras oroxénicas e mariñas 
coa distribución das especies. 
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B4.13. Definir o concepto de endemismo, e coñecer e identificar os principais endemismos da flora e da 
fauna españolas e galegas. 

BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo ou especie endémica. 

B4.14. Coñecer e relacionar as aplicacións da biodiversidade en campos como a saúde, a medicina, a 
alimentación e a industria. BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade para o ser humano. 

B4.15. Coñecer e indicar as principais causas de perda de biodiversidade, así como as ameazas máis 
importantes para a extinción de especies. BXB4.15.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 

B4.17. Comprender e diferenciar os inconvenientes producidos polo tráfico de especies exóticas e pola 
liberación no medio de especies alóctonas ou invasoras. 

BXB4.17.1. Coñece e explica os principais efectos derivados da introdución de especies alóctonas nos 
ecosistemas. 

B5.1. Describir como se realiza a absorción da auga e os sales minerais. BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales minerais 
B5.2. Coñecer e identificar a composición do zume bruto e os seus mecanismos de transporte. BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do zume bruto e os seus mecanismos de transporte. 
B5.3. Explicar os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. 
B5.4. Coñecer e identificar a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de transporte. 

 

BXB5.4.1. Explica a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de transporte. 

 
B5.7. Explicar a función de excreción en vexetais e as substancias producidas polos tecidos secretores. 

 
BXB5.7.2. Relaciona os tecidos secretores e as substancias que producen. 

B5.8. Describir tropismos e nastias, e ilustralos con exemplos. BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias. 
B5.10. Coñecer e relacionar os tipos de fitohormonas coas súas funcións. BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas coas súas funcións. 
B5.11. Comprender e diferenciar os efectos da temperatura e da luz no desenvolvemento das plantas. BXB5.11.1. Argumenta os efectos da temperatura e a luz no desenvolvemento das plantas. 
B5.12. Entender os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas. BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas. 

B5.13. Diferenciar os ciclos biolóxicos de briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases e estruturas 
características 

BXB5.13.1. Diferencia os ciclos biolóxicos e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases e estruturas 
características. 
BXB5.13.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de plantas. 

B5.14. Entender os procesos de polinización e de dobre fecundación nas espermafitas. Formación da 
semente e o froito. 

BXB5.14.1. Explica os procesos de polinización e de fecundación nas espermafitas e diferencia a orixe e as partes 
da semente e do froito. 
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B5.15. Coñecer e indicar os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de xerminación. BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de xerminación. 
B5.16. Coñecer e relacionar as formas de propagación dos froitos. BXB5.16.1. Identifica os mecanismos de propagación dos froitos. 
B6.2. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos invertebrados. BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos invertebrados. 
B6.3. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos vertebrados. BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados. 
B6.6. Comprender e describir os conceptos de circulación aberta e pechada, circulación simple e dobre, 

incompleta ou completa. 

 

BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e explica as súas vantaxes e os 
seus inconvenientes. 
BXB6.6.2. Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de circulación (simple, dobre, incompleta 
ou completa). 

B6.7. Coñecer e relacionar a composición e a función da linfa. 
BXB6.7.1. Indica a composición da linfa e identifica as súas principais funcións. 

 

B6.9. Coñecer e indicar os tipos de aparellos respiratorios en invertebrados e vertebrados BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios cos grupos aos que pertencen, e recoñéceos en 
representacións esquemáticas. 

B6.11. Enumerar os principais produtos de excreción e sinalar as diferenzas apreciables nos grupos de 

animais en relación con estes produtos. 

 

BXB6.11.1. Enumera os principais produtos de excreción e clasifica os grupos de animais segundo os produtos de 

excreción. 

 

B6.12. Describir os principais tipos órganos e aparellos excretores nos distintos grupos de animais. BXB6.12.1. Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as súas principais estruturas a partir 
de representación esquemáticas. 

B6.13. Estudar a estrutura das nefronas e o proceso de formación dos ouriños. BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións dunha nefrona. 
BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos ouriños. 

B6.15. Comprender e describir o funcionamento integrado dos sistemas nervioso e hormonal en animais. BXB6.15.1. Integra a coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas as dúas funcións. 
B6.16. Coñecer e identificar os principais compoñentes do sistema nervioso e o seu funcionamento BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector 
B6.18. Identificar os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. BXB6.18.1. Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 
B6.19. Diferenciar o desenvolvemento do sistema nervioso en vertebrados. BXB6.19.1. Identifica os principais sistemas nerviosos de vertebrados. 
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B6.20. Describir os compoñentes e as funcións do sistema nervioso tanto desde o punto de vista 
anatómico (SNC e SNP) como desde o funcional (somático e autónomo). 

BXB6.20.1. Describe o sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións do sistema 
nervioso somático e o autónomo. 

B6.23. Coñecer e identificar as hormonas e as estruturas que as producen nos principais grupos de 
invertebrados BXB6.23.1. Relaciona as principais hormonas dos invertebrados coa súa función de control. 

B6.24. Definir o concepto de reprodución e diferenciar entre reprodución sexual e asexual. Tipos. Vantaxes 
e inconvenientes. 

BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os 
inconvenientes de cada unha. 
BXB6.24.2. Identifica tipos de reprodución asexual en organismos unicelulares e pluricelulares. 
BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución sexual. 

B6.25. Describir os procesos da gametoxénese BXB6.25.1. Distingue e compara o proceso de espermatoxénese e ovoxénese. 

  
 

En  azul os estándares e criterios a traballar na 3º avaliación.

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro


 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento na constancia do envío das tarefas.  
Calificación das tarefas. Autoavaliacións 

Instrumentos::  Cuestionarios, traballos, exercicios entregados 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

Os que xa aprobaron as dúas primeiras avaliacións manteñen a nota, que se 
revisa a alza, valorándose o traballo feito durante esta terceira avaliación.Esa alza 
será nun punto. Podese incrementar medio punto máis con traballos voluntarios. 
 
Os alumnos suspensos deben recuperar esas avaliacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba presencial cos contidos dados durante a 1ª e 2ª avaliacións. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación entregadas 
por google classroom 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

     Teleestudio baseado na realización de exercicios e traballos de forma non 

presencial 

Materiais e recursos 
     Libro de texto de Bioloxía e Xeoloxía ed Santillana e material de traballo 

enviado e a través do GOOGLE CLASSROOM 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Classroom e páxina web do centro 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas dos bioelementos que 
os fan indispensables para a vida. Relacionar os enlaces químicos coa 
súa importancia biolóxica. 

 

▪ BB1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos que permiten o illamento das moléculas e a súa contribución ao grande avance da experimentación 
biolóxica. 

▪ BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa proporción e coa súa función biolóxica. 

▪ BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos. 
 

 B1.2. Argumentar as razóns polas que a auga e os sales minerais son 
fundamentais nos procesos biolóxicos. 

 

• BB1.2.1. Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. 

• BB1.2.2. Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a composición coa función. 

• BB1.2.3. Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, osmose e diálise, e interpreta a súa relación coa concentración salina das células. 
 

  B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de moléculas que 
constitúen a materia viva, e relacionalos coas súas 
respectivas funcións biolóxicas na célula. 

▪ BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa composición química coa súa estrutura e coa súa función. 

▪ BB1.3.2. Deseña e realiza experiencias identificando en mostras biolóxicas a presenza de moléculas orgánicas. 

▪ BB1.3.3. Contrasta e relaciona os procesos de diálise, centrifugación e electroforese, e interpreta a súa relación coas biomoléculas orgánicas. 
 

 B1.4. Identificar os tipos de monómeros que forman as macromoléculas 
biolóxicas e os enlaces que os unen. 

 

BB1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os enlaces químicos que permiten a síntese das macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace 
éster, enlace peptídico e enlace O-nucleosídico. 

 B1.5. Determinar a composición química e describir a 
función, a localización e exemplos das principais 
biomoléculas orgánicas. 

BB1.5.1. Describe a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas. 
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 B1.6. Comprender e diferenciar a función biocatalizadora 
dos encimas, con valoración da súa importancia biolóxica. BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e relaciona as súas propiedades coa súa función catalítica. 

 B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas para o 
mantemento da vida. BB1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible función coas doenzas que preveñen. 

 B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e de composición entre células 
procariotas e eucarióticas. 

 BB2.1.1. Compara unha célula procariota con unha eucariótica, e identifica os orgánulos citoplasmático presentes nelas. 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha célula eucariótica 
animal e dunha vexetal, representar os seus orgánulos e 
describir a súa función. 

▪ BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas estructuras. 

▪ BB2.2.2. Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a ultraestructura dos orgánulos celulares, e a súa función. 
 

B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar as súas fases. BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que acontecen en cada unha. 

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de división celular, e desenvolver os 
acontecementos que teñen lugar en cada fase. 

▪ BB2.4.1. Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e indica os acontecementos básicos que se producen en cada unha. 

▪  

▪ BB2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e meiose. 
 

B2.5. Argumentar a relación da meiose coa variabilidade xenética das 
especies. 

BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da variabilidade xenética e a posibilidade de evolución das especies. 

B2.6. Examinar e comprender a importancia das 
membranas na regulación dos intercambios celulares para 
o mantemento da vida, e realizar experiencias sobre a 
plasmolise e a turxescencia. 

▪ BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das membranas, e explica detalladamente as características de cada un. 

 

▪ B2.7. Comprender e diferenciar os procesos de catabolismo e 
anabolismo, e establecer a relación entre ambos. 

 

▪ BB2.7.1. Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os intercambios enerxéticos asociados a eles. 

 

▪ B2.8. Describir as fases da respiración celular, identificando rutas e 
produtos iniciais e finais. 

BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada un destes procesos, e diferencia en cada caso as rutas 
principais de degradación e de síntese, e os encimas e as moléculas máis importantes responsables dos devanditos procesos. 
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BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o 
lugar onde se produce cada un destes procesos, e 
diferencia en cada caso as rutas principais de 
degradación e de síntese, e os encimas e as moléculas 
máis importantes responsables dos devanditos procesos. 

▪ BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa relación co seu rendemento enerxético. 

▪ BB2.9.2. Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais, e recoñece as súas aplicacións. 
 

B2.10. Pormenorizar os procesos que teñen lugar en cada 
fase da fotosíntese 

▪ BB2.10.1.Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 

▪  

▪ BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e destaca os procesos que teñen lugar. 
 

B2.11. Xustificar a importancia biolóxica da fotosíntese 
como proceso de biosíntese, individual para os 
organismos pero tamén global no mantemento da vida na 
Terra. 

▪ BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento da vida na Terra. 

 

B2.12. Argumentar a importancia da quimiosíntese. BB2.12.1. Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. 

  

 

Na terceira avaliación trabállanse os criterios e estándares de xenética mendeliana, xenética molecular, microbioloxía e 

inmunoloxia.  

Tamén se repasan certos estándares de bioenxeñería e evolución. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Exames e actividades  da primeira  e segunda avaliación. 
 Na terceira:  seguimento na constancia do envío das tarefas.  Calificación 
das tarefas. Autoavaliacións. 

Instrumentos: 
Na primeira e segunda avaliación, traballos prácticas exames, actividades 
de aula 
Na terceira avaliación  para subir nota: cuestionarios, traballos e 
exercicios entregados a través do Classroom.  

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

  Farase a media das cualificacións 1º e 2º avaliación. 
  A terceira avaliación  servirá para recuperar algun exame suspenso das 1º e a 2º,  
e en xeral para subir   ata 1 punto na nota todalas tarefas e traballos non 
presenciais. Podendo subir  ademáis medio punto extra presentando actividades 
voluntarias ben elaboradas. 
 
 Calquera alumno que non superara a materia ten dereito a unha probra 
presencial en xuño se esta fora posible, en caso contraria buscaríase outra 
alternativa. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba presencial se é posible 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Cuestionarios, traballos e exercicios  da 3º avaliacióna través do 
Classroom.  
 Diferenciandas en 3 grupos: alumnos con materia de primeira e 
segunda por recuperar, alumnos para subir nota, e grupo de alumnos 
que van con Bioloxía as ABAU.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Usase o classroom.  Unamos corrección e autocorreccción. 

 Diferenciando  3 grupos: alumnos con materia de primeira e segunda 
por recuperar, alumnos para subir nota, alumnos que van con Bioloxía 
as ABAU.  

 

Materiais e recursos 
Recursos na rede, videos, extractos de bibliografía, libro de texto de 

Santillana. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Classroom e páxina web do centro 

Publicidade      Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.1. Analizar a evolución histórica na consideración e no tratamento das doenzas. CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e tratamento das doenzas. 

B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o que non o é. CCIB3.2.1. Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, valorando o seu fundamento 
científico e os riscos que levan consigo. 

B3.4. Tomar conciencia da importancia da investigación médico-farmacéutica. 

 

CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para descubrir, desenvolver, ensaiar e comercializar os 

fármacos.  

 

B3.5. Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamentos. CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e dos medicamentos. 

B3.6. Diferenciar a información procedente de fontes científicas das que proceden de 
pseudociencias ou que perseguen obxectivos simplemente comerciais. 

CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida sobre tratamentos médicos e medicamentos en función da 
fonte consultada. 

B4.1. Recoñecer os feitos históricos máis salientables para o estudo da xenética. CCIB4.1.1. Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos levados a cabo dentro do campo 
da xenética 

B4.2. Obter, seleccionar e valorar informacións sobre o ADN, o código xenético, a enxeñaría 
xenética e as súas aplicacións médicas 

CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que posúe calquera ser vivo, establecendo a relación 
xerárquica entre as estruturas, desde o nucleótido ata os xenes responsables da herdanza. 

B4.3. Coñecer os proxectos que se desenvolven actualmente como consecuencia de descifrar o 
xenoma humano, tales como HapMap e Encode 

CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que se codifica a información xenética no ADN, xustificando a 
necesidade de obter o xenoma completo dun individuo e descifrar o seu significado. 

B4.4. Describir e avaliar as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, 
transxénicos e terapias xénicas. 

CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, 
transxénicos e terapias xénicas. 

B4.5. Valorar as repercusións sociais da reprodución asistida e a selección e a conservación de 
embrións. 

CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución asistida e a selección e 
conservación de embrións. 

B4.6. Analizar os posibles usos da clonación. CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos 
B4.7. Establecer o método de obtención dos tipos de células nai, así como a súa potencialidade 
para xerar tecidos, órganos e ata organismos completos. 

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da súa capacidade 
xenerativa, e establece en cada caso as aplicacións principais. 
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B4.8. Identificar algúns problemas sociais e dilemas morais debidos á aplicación da xenética: 
obtención de transxénicos, reprodución asistida e clonación. 

CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa xenética, os seus usos e as 
súas consecuencias médicas e sociais. 
CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a 
conveniencia ou non do seu uso. 

B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva continental e tectónica de placas. B2.1. Xustificar a teoría de deriva continental en función das evidencias experimentais que a apoian. 

B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva continental e tectónica de placas. B2.2. Explicar a tectónica de placas e os fenómenos a que dá lugar, así como os riscos como 
consecuencia destes fenómenos. 

B2.2. Vulcanismo e terremotos: predición e prevención. B2.3. Determinar as consecuencias do estudo da propagación das ondas sísmicas P e S, respecto das 
capas internas da Terra. 

B2.3. Orixe da vida na Terra. B2.4. Coñecer e describir os últimos avances científicos sobre a orixe da vida na Terra e enunciar as 
teorías científicas que explican a orixe da vida na Terra, diferenciándoas das baseadas en crenzas.  

B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución a debate: teorías científicas e pseudocientíficas 
sobre a evolución. Evolución do ser humano. 

B2.5. Establecer as probas que apoian a teoría da selección natural de Darwin e utilizala para explicar a 
evolución dos seres vivos na Terra, enfrontándoa a teorías non científicas 

B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución a debate: teorías científicas e pseudocientíficas 
sobre a evolución. Evolución do ser humano. 

B2.6. Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual e establecer as 
adaptacións que nos fixeron evolucionar. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Exames traballos actividades prácticas presenciais da 1º e2º avaliacións. 

Na terceira avaliación,  seguimento na constancia do envío das tarefas.  

Calificación das tarefas. Autoavaliacións 

Instrumentos:  Exames,exercicios de clase, actividades prácticas, 
cuestionarios, traballos, exercicios entregados. 

Cualificación final 

 O procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Os que xa aprobaron as dúas primeiras avaliacións manteñen a nota, que 

se revisa a alza, valorándose o traballo feito durante esta terceira 

avaliación incrementando ata 1 punto. Pode ser medio punto extra máis 

en caso de traballos voluntarios perfectamente elaborados. 

Os alumnos suspensos deben recuperar esas avaliacións. 
Os alumnos que non lograren superar a materia teñen dereito a unha 
proba  final en xuño, telemática ou presencial. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba presencial 
No caso de adultos terán dereito a proba presencial. 
No diurno non será necesario xa que todos aproban en xuño. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación entregadas 
por google classroom 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

     Teleestudio baseado na realización de exercicios e traballos de forma non 

presencial. 

Materiais e recursos  Material de traballo a través do GOOGLE CLASSROOM 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Na paxína web do centro e o classroom.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
-localiza un punto xeográfico nun planisferio e 
distingue os hemisferios da terra e as súas 
`principais características, asi como as 
coordenadas xeográficas 
elabora climogramas e mapas que sitúen os 
climas do mundo e reflictan os elementos máis 
importantes 
explica as características xerais do relevo 
europeo e peninsula iberica e situa os 
principais rios mares e océanos de europa. 
clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima 
de europa. peninsula iberica.e zonas climaticas 
da terra 
.-ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión duración e simultaneidade 
entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos 
-recoñece os cambios evolutivos ata chegar á 

1º-xhb1.4.1.-localiza un punto xeográfico 
nun planisferio e distingue os hemisferios da 
terra e as súas `principais características, 
así como as coordenadas xeográficas 
1º-xhb1.6.2.-elabora climogramas e mapas 
que sitúen os climas do mundo e reflictan os 
elementos máis importantes 
1º-xhb1.7.1.-explica as características 
xerais do relevo europeo e peninsula iberica 
e situa os principais rios mares e océanos 
de europa. 
1º-xhb1.9.1.-clasifica e localiza nun mapa 
os tipos de clima de europa., peninsula 
iberica e as zonas climaticas da terra. 
1º-xhb3.3.1.-ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión duración e simultaneidade. 
1º-xhb3.4.1.-entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 

-CAA-
CMCCT-CD 
-CAA-
CMMC-CD 
-CAA-CMCT 
CD CCL 
-CAA CMCT 
CD 
-CAA CMCT 
CD CCL 
-CAA CMCT 
CD CCL 
-CAA CMCT 
CSC CD 
-CSC CCEC 
-CSC CMCT 
-CSC CMCT  
-CSC CCL 
-CSC CCEC 
-CSC CCEC 
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especie humana. 
realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos. 
explica a diferenza entre os dous períodos en 
que se divide a prehistoria e describe as 
caracteristicas basicas da vida en cada un . 
describe formas de organización socio-
económica e política, novas ata entón,como os 
imperios de mesopotamia e e.-localiza nun 
mapa os principais exemplos da arquitectura 
exipcia e da mesopotámica 
 
 
 

xeográficos. 
1º-xhb3.6.1.-recoñece os cambios 
evolutivos ata chegar á especie humana. 
1º-xhb3.8.1.-realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 
1º-xhb3.9.1.-explica a diferenza entre os 
dous períodos en que se divide a prehistoria 
e describe as caracteristicas basicas da 
vida en cada un . 
1º-xhb3.11.1.-describe formas de 
organización socio-económica e política, 
novas ata entón,como os imperios de 
mesopotamia e exipto 
1º-xhb3.15.1.-localiza nun mapa os 
principais exemplos da arquitectura exipcia 
e da mesopotámica 

-CSC CCEC 
CMCT  
-CSC CAA 
-SCS CCEC 
CCL 
 

 

pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. avaliación e cualificación 

avaliación 

P procedementos: 
 

deseñanse 3 tipos de tarefas:  
1º tarefas de repaso e recuperación da primeira evaliación.  
2º tarefas de repaso, reforzo e recuperación da 2º avaliación .  
3º tarefas de ampliación , profundización  e lúdico didácticas para a mellora da calificación final.  
as tarefas de punto 1 son obrigatorias para o alumnado coa 1ª avaliación suspensa.  
as tarefas de punto 2 son obrigatorias para o alumnado coa 2ª avaliación suspensa. 
as tarefas de punto 3 son abertas para todo o alumnado . 
para o alumnado con avaliacións suspensas, a recuperación destas debe ser obxetivo prioritario. 
as tarefas de repaso, reforzo e recuperación versarán sobre contidos considerados mínimos para acadar as 
competencias  e os estándares de aprendizaxe mínimos do primeiro trimestre.  
as tarefas subiranse ó classroom todas as semanas, e salvo excepcións xustificadas , entregaranse cunha semana 
de plazo.  
 
todas as actividades iran encamiñadas a recuperar  
tanto a parte teórica como a práctica. 

 

a.- parte  teórica: 

1- definición de conceptos xeográficos e históricos, feitos e personaxes  históricos. 
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2- desenvolver cuestións concretas sobre un tema. 

3- elaboración de esquemas e cadros comparativos. 

 

b.- parte práctica: 

1- localizar nos mapas as principais culturas da antigüidade e os diferentes aspectos xeográficos: 
físicos,políticos e temáticos. 

 

2- elaborar e/ou comentar gráficos, series estatísticas, mapas topográficos, climogramas, pirámides 
de poboación e resolver problemas xeográficos. 

 

3- ordenar e interpretar un eixe cronolóxico. 

4- comentar ou realizar mapas históricos  ou xeográficos.  

                     5- comentario guiado sobre un texto, gráfico, cadro estatístico ou mapa 
 

    
 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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instrumentos:  
 
tarefas entregadas no classroom , caderno de alumn@, pequenas investigacións monográficas, láminas gráficas 
e maquetas. canales xerados de telegram, correos corporativos e sixa.  
 

 
 
▪ -traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
- 
▪ -interes amosado polo traballo encomendado semanalmente: entrega en data, preguntas, presentación, calidade 

dos mesmos. 
 

  

  cualificacións por avaliacións. 

en xeral, a cualificación de cada avaliación será o resultado da consideración global dos diferentes instrumentos 
referidos, valorados da maneira seguinte:  

p participación no desenvolvemento das actividades lectivas, rexistrada e cualificada nas fichas de seguemento do 
alumnado. 

▪ -realización e corrección sistemática das tarefas encomendadas, recollidas no caderno de clase do alumnado. 
traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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- -interes amosado polo traballo encomendado semanalmente: entrega en data, preguntas, presentación, calidade 
dos mesmos. 

cualificación final 

a cualificación final  será a media das notas acadadas nas duas primeiras avaliacións podendo gañar ata 2 
puntos co traballo feito a traves do classrom e ca entrega dos traballos programados (maquetas, láminas, etc) en 
data sinalada. 

a cualificación obterase de sumar a media ponderada da 1º e 2ºavaliación. ata 2 segundo a valoración do seu 
traballo que se medirá tendo en conta: controis de mapas, caderno de clase, traballos que se requiran e grado de 
realización dos mesmos, exposicións orais, exercicios, e tamén, a actitude ó longo do curso: traballo, interese, a 
atención, o esforzo persoal, seguimento das clases virtuais ,etc 

 

proba extraordinaria de 
setembro 

proba extraordinaria de setembro. 

os exames de setembro de 2020 só se lles examinará da materia impartida ,de maneira presencial, ata o dia 
14 de marzo. son únicos e comúns para tódo o  alumnado de cada curso. serán elaborados polo profesorado 
afectado, seguindo o esquema de proba obxectiva que se utiliza ó longo do curso e supervisados polo 
departamento. para aprobar é necesario acadar unha nota de 5 puntos ou superior. 

 

o modelo será similar ao realizado ao longo do curso na eso haberá, preguntas cortas, mapas (físicos, políticos e 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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históricos), fotografías, ou diagramas que fagan referencia aos estándares de aprendizaxe 

alumnado de materia 
pendente 

 

 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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3. metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

actividades  3º tarefas de ampliación , profundización  e lúdico didácticas para a mellora da calificación final 

metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

as tarefas subiranse ó classroom todas as semanas, e salvo excepcións xustificadas , entregaranse 
cunha semana de plazo.  
todas as actividades iran encamiñadas a recuperar  
tanto a parte teórica como a práctica. 

 

a.- parte  teórica: 

1- definición de conceptos xeográficos e históricos, feitos e personaxes  históricos. 

2- desenvolver cuestións concretas sobre un tema. 

3- elaboración de esquemas e cadros comparativos. 

 

 

b.- parte práctica: 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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1- localizar nos mapas as principais culturas da antigüidade e os diferentes aspectos 
xeográficos: físicos,políticos e temáticos. 

 

2- elaborar e/ou comentar gráficos, series estatísticas, mapas topográficos, climogramas, 
pirámides de poboación e resolver problemas xeográficos. 

 

3- ordenar e interpretar un eixe cronolóxico. 

4- comentar ou realizar mapas históricos  ou xeográficos.  

5- comentario guiado sobre un texto, gráfico, cadro estatístico 

materiais e recursos 
, caderno de alumn@, pequenas investigacións monográficas, láminas gráficas e maquetas. canales 
xerados de telegram, correos corporativos e sixa. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. información e publicidade 

información ao alumnado e ás 
familias 

indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

publicidade  publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
-enumera e describe as peculiaridades do 
medio físico español e galego 
-sitúa nun mapa físico as principais unidades 
do relevo español. 
-sitúa nun mapa físico as principais unidades 
do relevo galego 
-localiza nun mapa os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos de españa. 
-explica as principais  características da 
poboación europea. 
-explica a pirámide de poboación de españa e 
das súas comunidades autónomas. 
- distingue e localiza nun mapa as paisaxes de 
españa e de galicia 
-coñece o proceso da emigración galega, as 
súas etapas e os destinos principais 
-identifica elementos materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son herdanza do pasado 
-ordena temporalmente algúns feitos históricos 
e outros feitos salientables, utilizando para 

2º-xhb1.2.1-enumera e describe as 
peculiaridades do medio físico español e 
galego. 
2º-xhb1.3.1-sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo español. 
2º-xhb1.4.1-sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo galego. 
2º-xhb1.5.1-localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos de 
españa. 
2ºxhb1.6.1. distingue e localiza nun mapa 
as paisaxes de españa e de galicia - 
2ºxhb2.2.1-explica as características da 
poboación europea e española. 
2ºxhb2.3.1.- explica a piramide de 
poboación de españa e das súas 
comunidades autónomas. 
2ºxhb2.4.1.-coñece o proceso da 
emigración galega , as súas etapas e os 
destinos principais. 

-CAA-
CMCCT-CD 
-CAA-
CMMC-CD 
-CAA-CMCT 
CD CCL 
-CAA CMCT 
CD 
-CAA CMCT 
CD CCL 
-CAA CMCT 
CD CCL 
-CAA CMCT 
CSC CD 
-CSC CCEC 
-CSC CMCT 
-CSC CMCT  
-CSC CCL 
-CSC CCEC 
-CSC CCEC 
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iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade 
-realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos 
-utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 
-caracteriza a sociedade feudal e as relacións 
entre señores e campesiños. 
-coñece as orixes do islam e o seu alcance 
posterior. 
-explica a importancia de al-andalus na idade 
media 
-interpreta mapas que describen os procesos 
de conquista e repoboación cristiás na pi 
-explica a importancia do camiño de santiago. 
describe características da arte románica, 
gótica e islámica. 

 
 
 

2ºxhb3.1.1.-identifica elementos materiais , 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza 
do pasado. 
2ºxhb3.3.2.-ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables , 
utilizando para iso as noción básicas de 
sucesión , duración e simultaneidade. 
2ºxhb3.3.2.-realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos 
2ºxhb3.5.1.-utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época 
2ºxhb3.8.1.-caracteriza a sociedade feudal 
e as relacións entre señores e campesiños. 
2ºxhb3.9.1.-comprende as orixes do islam e 
o seu alcance posterior. 
2ºxhb3.9.2.-explica a importancia de al-
andalus na idade media.  
2ºxhb3.10.1.-interpreta mapas que 
describen os procesos de conquista e 
repoboación cristiás na península ibérica. 
2ºxhb3.10.2.-explica a  importancia do 
camiño de santiago .  

-CSC CCEC 
CMCT  
-CSC CAA 
-SCS CCEC 
CCL 
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2ºxhb3.12.1.-describe características da 
arte románica , gótica e islámica 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

pprocedementos: 
 

deseñanse 3 tipos de tarefas: a 
1º tarefas de repaso e recuperación da primeira evaliación.  
2º tarefas de repaso, reforzo e recuperación da 2º avaliación .  
3º tarefas de ampliación , profundización  e lúdico didácticas para a mellora da calificación final.  
as tarefas de punto 1 son obrigatorias para o alumnado coa 1ª avaliación suspensa.  
as tarefas de punto 2 son obrigatorias para o alumnado coa 2ª avaliación suspensa. 
as tarefas de punto 3 son abertas para todo o alumnado . 
para o alumnado con avaliacións suspensas, a recuperación destas debe ser obxetivo prioritario. 
as tarefas de repaso, reforzo e recuperación versarán sobre contidos considerados mínimos para acadar as 
competencias  e os estándares de aprendizaxe mínimos do prismeiro trimestre.  
as tarefas subiranse ó classroom todas as semanas, e salvo excepcións xustificadas , entregaranse cunha semana 
de plazo.  
 
todas as actividades iran encamiñadas a recuperar  
tanto a parte teórica como a práctica. 

 

a.- parte  teórica: 

1- definición de conceptos xeográficos e históricos, feitos e personaxes  históricos. 
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2- desenvolver cuestións concretas sobre un tema. 

3- elaboración de esquemas e cadros comparativos. 

 

b.- parte práctica: 

1- localizar nos mapas as principais culturas da antigüidade e os diferentes aspectos xeográficos: 
físicos,políticos e temáticos. 

 

2- elaborar e/ou comentar gráficos, series estatísticas, mapas topográficos, climogramas, pirámides de 
poboación e resolver problemas xeográficos. 

 

3- ordenar e interpretar un eixe cronolóxico. 

4- comentar ou realizar mapas históricos  ou xeográficos.  

5- comentario guiado sobre un texto, gráfico, cadro estatístico ou mapa 
 

    
 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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instrumentos:  
 
tarefas entregadas no classroom , caderno de alumn@, pequenas investigacións monográficas, láminas gráficas e 
maquetas. canales xerados de telegram, correos corporativos e sixa.  
 

 
 
▪ -traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
- 
▪ -interes amosado polo traballo encomendado semanalmente: entrega en data, preguntas, presentación, calidade dos 

mesmos. 
 

 temático . 

  cualificacións por avaliacións. 

 

en xeral, a cualificación de cada avaliación será o resultado da consideración global dos diferentes instrumentos 
referidos, valorados da maneira seguinte:  

p participación no desenvolvemento das actividades lectivas, rexistrada e cualificada nas fichas de seguemento do 
alumnado. 

▪ -realización e corrección sistemática das tarefas encomendadas, recollidas no caderno de clase do alumnado. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
- -interes amosado polo traballo encomendado semanalmente: entrega en data, preguntas, presentación, calidade dos 

mesmos. 
. 

Cualificación final 

a cualificación final  será a media das notas acadadas nas duas primeiras avaliacións podendo gañar ata 2 
puntos co traballo feito a traves do classrom e ca entrega dos traballos programados (maquetas, láminas, etc) en 
data sinalada. 

a cualificación obterase de sumar a media ponderada da 1º e 2ºavaliación. ata 2 segundo a valoración do seu 
traballo que se medirá tendo en conta: controis de mapas,  caderno de clase, traballos que se requiran e grado de 
realización dos mesmos,exposicións orais, exercicios, e tamén, a actitude ó longo do curso: traballo, interese, a 
atención, o esforzo persoal, seguimento das clases virtuais ,etc 

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

proba extraordinaria de setembro. 

os exames de setembro de 2020 só se lles examinará da materia impartida ,de maneira presencial, ata o dia 
14 de marzo. son únicos e comúns para tódo o  alumnado de cada curso. serán elaborados polo profesorado 
afectado, seguindo o esquema de proba obxectiva que se utiliza ó longo do curso e supervisados polo 
departamento. para aprobar é necesario acadar unha nota de 5 puntos ou superior. 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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o modelo será similar ao realizado ao longo do curso na eso haberá, preguntas cortas, mapas (físicos, políticos e 
históricos), fotografías, ou diagramas que fagan referencia aos estándares de aprendizaxe 

Alumnado de materia 
pendente 

criterios de avaliación: 
teterase en conta a nota do primeiro exame feito en xaneiro e a segunda parte da matería avalariase o 100% cos 

traballos entregados  tendo enconta: 
▪ a entrega dos exercicios e/ou traballos propostos e o seu grado de realización. 
 
▪  o grado de interese amosado polo alumno/a para aprender e seguir a materia. 
 

as tarefas de recuperación centraranse nos estándares de aprendizaxe de cada nivel e en fomentar o traballo 
persoal dos alumnos 
 

criterios de cualificación: 
a entrega dos exercicios e/ou traballos propostos e o seu grado de realización. o grado de interese amosado polo 

alumno/a para aprender e seguir a materia. 
 

procedementos e instrumentos de avaliación: 
e entrega dos exercicios e/ou traballos propostos e o seu grado de realización. o grado de interese amosado polo 

alumno/a para aprender e seguir a materia. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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as tarefas de recuperación centraranse nos estándares de aprendizaxe de cada nivel e en fomentar o traballo 
persoal dos alumnos 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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3. metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

actividades  3º tarefas de ampliación , profundización  e lúdico didácticas para a mellora da calificación final 

metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

as tarefas subiranse ó classroom todas as semanas, e salvo excepcións xustificadas , entregaranse 
cunha semana de plazo.  
todas as actividades iran encamiñadas a recuperar  
tanto a parte teórica como a práctica. 

 

a.- parte  teórica: 

1- definición de conceptos xeográficos e históricos, feitos e personaxes  históricos. 

2- desenvolver cuestións concretas sobre un tema. 

3- elaboración de esquemas e cadros comparativos. 

 

b.- parte práctica: 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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1- localizar nos mapas as principais culturas da antigüidade e os diferentes aspectos 
xeográficos: físicos,políticos e temáticos. 

 

2- elaborar e/ou comentar gráficos, series estatísticas, mapas topográficos, climogramas, 
pirámides de poboación e resolver problemas xeográficos. 

 

3- ordenar e interpretar un eixe cronolóxico. 

4- comentar ou realizar mapas históricos  ou xeográficos.  

5- comentario guiado sobre un texto, gráfico, cadro estatístico 

materiais e recursos 
, caderno de alumn@, pequenas investigacións monográficas, láminas gráficas e maquetas. canales 
xerados de telegram, correos corporativos e sixa. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun 
mapa ou imaxe satélite. 

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes 
satélite. 

CAA,CCL,CMCCT,CD 

 XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos de mapas temáticos. CAA,CCL,CMCCT,CD 

B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de 
España. 

XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución 
territorial de España: Comunidades autónomas, capitais, 
provincias e illas. 

CCL,CMCCT,CD,CAA,CSC 

B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en 
Europa nos tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. 

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. CCL,CMCCT,CAA,CSC 

B3.2. Identificar e clasificar fontes históricas, e explicar 
diferenzas entre interpretación de fontes diversas. 

XH3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas CSC,CAA 

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e 
certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e 
outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

CSC,CMCCT 

 
XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos. 

CSC,CMCCT 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico CSC,CCL 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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inseríndoo no contexto adecuado. imprescindible para cada época. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das produccións do alumnado. Probas 
específicas. 

Instrumentos: Traballo de aplicación e síntese. Probas obxectivas. 
Caderno de clase. Traballos de investigación. 

Cualificación final 

A cualificación final obterase da media das dúas primeiras avaliacións. A 
terceira avaliación só servirá para incrementar nota do seguinte xeito: 
-Entrega a totalidade das actividades semanais encomendadas, con 
vocabulario axeitado, corrección e nas datas sinaladas: 2 puntos. 
-Entrega o 50% das actividades semanais encomendadas, con vocabulario 
axeitado, corrección e nas datas sinaladas: 1 punto. 
-Non entrega as tarefas semanais encomendadas, ou faino fóra do prazo 
estipulado e con diversas incorreccións: 0 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita sobre os contidos tratados da primeira e segunda avaliación. 
Dita proba constará de diversas actividades: vocabulario, fontes históricas 
a comentar (mapas, textos, gráficos, imaxes), preguntas cortas, preguntas 
de verdadeiro e falso e unha pregunta tema. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

-Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego. 
-Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 
-Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 
-Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de 
España. 
-Explica as principais  características da poboación europea. 
-explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades 
autónomas. 
- Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia 
-Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos 
principais. 
-Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza 
do pasado. 
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-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. 
-Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
-Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 
-Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
-Coñece as orixes do islam e o seu alcance posterior. 
-Explica a importancia de Al-Andalus na idade media 
-Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 
-Explica a importancia do camiño de Santiago. 
-Describe características da arte románica, gótica e islámica. 

Criterios de cualificación: 
-Priemeiro exame: 50% cuadernillos de actividades e 50% proba escrita. 

  -Segundo exame: 100% cuadernillos de actividades. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Cuadernillos de actividades de consolidación do aprendido e esquemas-
resumos do temario. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

Elaboración de cuadernillos de actividades de repaso para taballar 
as distintas fontes históricas (textos, mapas, gráficos, imaxes, 
noticias de prensa, etc.). 
Cuestionarios de repaso tipo test. 
Pequenos vídeos a comentar. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A través da aula virtual ponse a disposición do alumnado 
presentacións power-point e cadernos de actividades. Tarefas que se 
colgan todos os luns e que contan co prazo dunha semana para a súa 
realización. 
Reunións de meet semanais para aclaración de dúbidas, corrección 
de actividades e establecer contacto co alumando. 
Corrección semanal de actividades. 
Todo o alumando conta con conexión a internet e medios para 
traballar. 

Materiais e recursos 
Presentacións e cadernos de actividades que se colgan 
semanalmente en classroom. 
Emprego de classroom, correo electrónico e teléfono móvil. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información co alumnado lévase a cabo a través do correo 
electrónico, a plataforma classroom e as propias videochamadas 
meet. Así mesmo, semanalmente infórmase ás titoras do alumando 
de cada grupo do traballo que están levando a cabo, así como 
aqueles/as alumnas que non envían tarefas. 
Como titora procuro enviar información detallada ás familias, tanto a 
través de comunicación interna do centro (correos electrónico, sms) 
como de chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Explicar as características do “Antigo Réxime” nos seus sentidos 
político, social e económico. 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de diferentes textos, a diferenza 
entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. (CSC,CAA,CCL) 

B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas 
en Europa e América nos ss. XVIII e XIX. 

XHB2.2.1. Redacta cunha narrativa sintética os principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do s. XVIII, acudindo a explicacións causais, sinalando 
os pros e contras. (CSC,CAA,CCL) 

 
XHB2.2.1. Redacta cunha narrativa sintética os principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da primeira metade do s. XIX, acudindo a explicacións 
causais, sinalando os pros e contras. (CSC,CAA,CCL) 

B3.1. Describir os feitos relevantes da revolución industrial e o seu 
encadeamento causal. 

XHB3.1.1. Analiza os peros e os contras da primeira revolución industrial en 
Inglaterra (CSC,CAA,CCL) 

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas 
interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos Tratados de 
Versalles. 

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos nunha explicación 
histórica da Primeira Guerra Mundial (CSC,CAA) 

 XH4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa (CSC,CAA) 

B10.2. Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo 
da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e 
interpretación. 

XH10.2.1. Ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
relevantes utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade (CMCCT) 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
insentándoo no contexto adecuado. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 
necesario (CSC,CCL) 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das produccións do alumnado. Probas 
específicas. 

Instrumentos: Traballo de aplicación e síntese. Probas obxectivas. 
Caderno de clase. Traballos de investigación. 

Cualificación final 

 
A cualificación final obterase da media das dúas primeiras avaliacións. A terceira 
avaliación só servirá para incrementar nota do seguinte xeito: 
-Entrega a totalidade das actividades semanais encomendadas, con vocabulario 
axeitado, corrección e nas datas sinaladas: 2 puntos. 
-Entrega o 50% das actividades semanais encomendadas, con vocabulario 
axeitado, corrección e nas datas sinaladas: 1 punto. 
-Non entrega as tarefas semanais encomendadas, ou faino fóra do prazo 
estipulado e con diversas incorreccións: 0 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita sobre os contidos tratados da primeira e segunda avaliación. 
Dita proba constará de diversas actividades: vocabulario, fontes históricas 
a comentar (mapas, textos, gráficos, imaxes), preguntas cortas, preguntas 
de verdadeiro e falso e unha pregunta tema. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou 
imaxe satélite. 
B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 
B2.2. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos 
tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 
B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar 
diferenzas entre interpretación de fontes diversas. 
B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 
B3.5. Utilizar un vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo 
no contexto adecuado. 
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Criterios de cualificación: 
-Priemeiro exame: 50% cuadernillos de actividades e 50% proba escrita. 

  -Segundo exame: 100% cuadernillos de actividades. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Cuadernillos de actividades de consolidación do aprendido e esquemas-
resumos do temario. 
 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Elaboración de cuadernillos de actividades de repaso para taballar as 
distintas fontes históricas (textos, mapas, gráficos, imaxes, noticias de 
prensa, etc.). 
Cuestionarios de repaso tipo test. 
Pequenos vídeos a comentar. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A través da aula virtual ponse a disposición do alumnado presentacións 
power-point e cadernos de actividades. Tarefas que se colgan todos os luns 
e que contan co prazo dunha semana para a súa realización. 
Reunións de meet semanais para aclaración de dúbidas, corrección de 
actividades e establecer contacto co alumando. 
Corrección semanal de actividades. 
Todo o alumando conta con conexión a internet e medios para traballar. 

Materiais e recursos 
Presentacións e cadernos de actividades que se colgan semanalmente en 
classroom. 
Emprego de classroom, correo electrónico e teléfono móvil. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información co alumnado lévase a cabo a través do correo 
electrónico, a plataforma classroom e as propias videochamadas 
meet. Así mesmo, semanalmente infórmase ás titoras do alumando 
de cada grupo do traballo que están levando a cabo, así como 
aqueles/as alumnas que non envían tarefas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias básicas 

Analizar a evolución política, económica e 
social do pensamento da primeira metade do 
século XIX. 

Explica os principios do Liberalismo, contrapoñéndoos ao Antigo 
Réxime. 

CSC 
CAA 
CMCCT 

Obter información que permita explicar as 
revolucións industriais do século XIX. 

Identificar as causas da 1ª e 2ª Revolución Industrial. 
CSC 
CCL 

Coñecer as correntes de pensamento que 
pretenden mellorar a situación da clase 
obreira do século XIX. 

Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo 
obreiro. 

CSC 
CCL 

Coñecer a transcendencia dos fascismos 
europeos. 

Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 
CSC 

Establecer as etapas da II Guerra Mundial. Explica as etapas da II Guerra Mundial. 
CSC 
CAA 
CCL 

Obter información sobre a ONU. Comenta o texto sobre a fundación da ONU. 
CSC 
CCL 
CAA 

Distinguir feitos que explican o 
enfrontamento da Guerra Fría. 

Explica algún conflito de guerra fría a través de imaxes, mapas, gráficos, 
vídeos e rastrea a situación ata hoxe en día. 

CSC,CAA,CCL,CD,CMCCT 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Corrección de Composicións históricas e exercicios 
sobre o visionado de documentais. 

Instrumentos: Composicións históricas con documentos das diversas 
etapas históricas dadas. Identificación de fotos de personaxes históricos e 
momentos históricos. 

Cualificación final 

 
Nota media da 1ª e 2ª avaliación, e o traballo da 3ª avaliación para subir 
nota, ata 1 punto. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Modelo similar o realizado na aula, unha composición histórica con tres 
documentos, conceptos a definir e unha pregunta teórica ou fotografía a 
comentar. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Composicións históricas con documentos relacionados cos Estándares. 
Exercicios, comentarios de texto, identificación de fotografías, visionado 
de documentais. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado relaciónase ca profesora a través de Classroom e correo, 
enviando as tarefas, e séndolle devoltas tras a corrección. 

Materiais e recursos Libro de texto, Documentais” Apocalipse a II Guerra Mundial.” 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de correo e Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

básicas 

Comentar e interpretar fontes 
primarias(históricas) e secundarias 
(historiográficas)relacionando a súa 
información cos coñecementos 
previos. 

Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e 
historiográficas 

CMCCT 
CAA 
CSC 

Analizar as relacións entre España e 
Francia dende a Revolución Francesa 
ata a Guerra de Independencia. 

Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e 
Francia dende a Revolución Francesa ata  o comezo da Guerra de 
Independencia. Describe as causas e o desenvolvemento da Guerra. 

CCL 
CSC 

Comentar a lexislación das Cortes de 
Cádiz relacionándoa co ideario do 
liberalismo. 

Comenta as características esenciais da Constitución de 1812 
CCL 
CSC 
CAA 

Describir as fases do reinado de 
Fernando VII 

Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas. 
CCL 
CSC 

Explicar o Sexenio Democrático Explica as etapas do Sexenio e a Constitución de 1869 CCL,CSC 

Explicar o sistema político da 
Restauración. 

Explica o sistema político ideado por Cánovas e a Constitución de 
1876 

CCL,CAA,CSC 

Explicar a crise do 98, causas e Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 CCL,CSC 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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consecuencias 

Analizar as causas da crise do sistema 
político da Restauración. 

Analiza as causas e consecuencias da Guerra de Marrocos. 
Analiza a crise de 1917. 

CCL 
CSC 

Explicar a Ditadura de Primo de 
Rivera. 

Especifica as causas do golpe de Estado de Primo de Rivera e a 
evolución da Ditadura. 

CCL 
CSC 

Explicar a II República. 
Explica as causas da proclamación da II República, a política 
reformista e a Constitución de 1931. 

CCL 
CSC 

Analizar a Guerra Civil. Relaciona a Guerra Civil co contexto internacional CCL,CAA,CSC 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Corrección das composicións históricas marcadas polo 
grupo de traballo da CIUG para ABAU. Devolución ao alumnado, 
comentando e aclarando os posibles erros e as melloras. 

Instrumentos: Composicións históricas, respondendo a un tema e 
comentando as fontes históricas (textos). Orientado a ABAU. 

Cualificación final 

Nota media das dúas primeiras avaliacións. Traballo da 3ª avaliación, para 
subir nota, máximo dous puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Exame tipo ABAU 2020 da materia da primeira e segunda avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Composicións históricas do século XIX ou XX, a escoller. Repaso para 
ABAU. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Envío a profesora e posterior corrección, a través de correo electrónico e 
Aula Virtual. 

Materiais e recursos Material na Aula Virtual e libro de texto. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado comunicará ao alumnado toda esta información a 
través do correo electrónico. 

Publicidade   Páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro


 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 
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DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: XEOGRAFÍA 
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DATA: 15 MAIO 2020 
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias Básicas 

Identificar o espazo xeográfico nas súas 
diversas ocupacións. 

Identifica as distintas paisaxes xeográficas 
CMCCT,CAA,CCL 

Buscar e elaborar información de contido 
xeográfico obtida de fontes diversas. 

Analiza e extrae conclusións de observación dun plano ou 
mapa, comentando as características do espazo xeográfico. 

CMCCT,CAA,CCL,CD 

Describir os trazos do relevo español 
Identifica os elementos do relevo nun mapa do territorio 
peninsular e insular. 

CMCCT,CAA,CCL.CD 

Diferenciar  a litoloxía de España, 
características e modelado. 

Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas 
características xeomorfolóxicas. 

CMCCT,CAA,CCL 

Distinguir os climas de España e os seus 
factores. 

Describe os factores do clima. 
CMCCT,CAA,CCL,CD 

Distinguir os climas de España e a súa 
representación en climogramas. 

Comenta climogramas de cada clima. 
CMCCT,CAA,CCL,CD 

Analizar mapas de superficie. Interpretar un mapa do tempo. CMCCT,CAA 

Identificar as diferentes rexións vexetais. Identifica as formacións vexetais dunha paisaxe natural. CMCCT,CAA,CCL,CD 

Analizar unha paisaxe rural. Comenta unha paisaxe agraria. CMCCT,CAA,CCL,CD 

Comentar unha paisaxe industrial. Comenta unha paisaxe industrial. CMCCT,CAA,CCL,CD 

Describe os eixes de desenvolvemento 
industrial. 

Localiza e describe os eixos de desenvolvemento industrial. 
CMCCT,CAA,CCL,CD 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Identificar e comentar paisaxes turísticas. Analizar os impactos do turismo no paisaxe. CMCCT,CAA,CCL,CD,CSC 

Describe a organización territorial de España. Localiza nun mapa a organización terrritorial de España. CMCCT,CAA,CCL,CD 

Comentar gráficos e taxas que amosen a 
evolución da poboación española. 

Distingue as distintas pirámides de poboación. 
CMCCT,CAA,CCL,CD 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Corrección de prácticos de Xeografía seguindo as 
directrices  da ABAU. 

Instrumentos: Prácticos de Xeografía física, económica e humana. 

Cualificación final 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación. Traballo remitido para subir nota, ata 1 
punto. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Modelo ABAU 2020 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Prácticos de Xeografía segundo as directrices ABAU 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío a profesora e posterior corrección, a través de correo electrónico. 

Materiais e recursos  Material facilitado a través da Aula Virtual. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de correo electrónico. 

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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CURSO:2º DE BACHARELATO 
MATERIA: Hª DA ARTE 
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias Básicas 

Recoñecer e explicar as características 
esenciais da arte grega. 
 

Analiza y comenta os Templos da Acrópolis de Atenas. 
Explica a evolución da figura humana masculina na escultura grega. 

CCEC 
CCL 
CAA 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte grega. 

Identifica, analiza e comenta o Panteón de Roma, o Coliseo e o 
Acueducto de Segovia. 

CCEC 
CCL 
CAA 

Recoñecer e explicar as características 
esenciais da arte prerrománica. 

Identifica e clasifica Santa María do Naranco, Santa Comba de Bande 
e San Miguel de Celanova. 

CCEC 
CCL 
CAA 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte románica. 

Analiza e comenta a Catedral de Santiago, interior, Fachada de 
Praterías e Pórtico da Gloria. 

CCEC 
CCL 
CAA 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte gótica. 

Analiza o grupo escultórico a Anunciación e Visitación da Catedral de 
Reims. 

CCEC 
CCL 
CAA 

Clasificar, analizar e comentar as obras 
significativas da arte do Renacemento. 

Identifica, analiza y comenta a cúpula de Santa María de las Flores de 
Florencia, San Pietro in Montorio, Cúpula de San Pedro do Vaticano. 
Esculturas: Gattamelata e o David de Miguel Angel. 

CCEC 
CCL 
CAA 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Pintura: Gioconda e a Escola de Atenas. A Capilla Sixtina. 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte Barroca. 

Identifica, analiza e comenta a fachada de San Pedro do Vaticano e a 
Plaza de San Pedro do Vaticano. Escultura: Apolo e Dafne. 

CCEC 
CCL 
CAA 

Analizar a obra de Velázquez. 
Identifica e analiza O aguador de Sevilla, A Rendición de Breda e As 
Meninas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

Analizar a obra de Goya. Identifica e analiza O Quitasol, A familia de Carlos IV e o 2 de Maio. 
CCEC 
CCL 
CAA 

Clasificar, analizar e comentar as obras 
significativas da pintura do século XIX. 

Identifica e analiza: “Desayuno sobre la hierba” de Manet, 
“Impresión, sol naciente” de Monet, “Noche estrellada” de Van 
Gogh, “ Naturaleza muerta con tartera”de Cezzane, “Visión después 
del sermón” de Gauguin. 

CCEC 
CCL 
CAA 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Corrección obras de Arte ABAU 

Instrumentos: Obras de Arte dadas polo Grupo de Traballo da ABAU, 
seguindo os criterios de análise e comentario. 

Cualificación final 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación. Comentarios de obras de arte ABAU para 
subir nota, ata 1 punto. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Modelo ABAU 2020 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Identificación, análise e comentario de obras ABAU 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío e dudas a través de correo electrónico e Classrom. 

Materiais e recursos Comentarios das obras de Arte dados, e Presentacións en Power point. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electrónico e Classrom. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e interpretar   textos. 

 
Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e 
historiográficas. CCL, CAA, CSC, CCEC. 
 

Comprender e analizar o concepto de Guerra Fría 
 
Analiza  as relacións entre o bloque de EUA e a URSS para comprender o 
concepto da Guerra Fría. CCL,  CSC, CCEC. 

Interpretar a evolución dos EUA e da URSS e  os seus aliados .  

 
Explica a  evolución dos EUA e da URSS e  os seus aliados a partir de fontes 
históricas , historiográficas  e audiovisuais.  CCL, CAA,CSC. 
 

Expoñer  traballos en grupo que expliquen conflitos da Guerra Fría. 

 
Utiliza fontes históricas e historiográficas para comprender e explicar 
conflitos da época da guerra fría. CSC, CCEC, CSIEE, CD. 
   

 
Analizar e interpretar  imaxes e mapas. 
 

Explica os principais conflitos da Guerra fría a través de imaxes e mapas. 
CCEC, CSIEE, CD. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Utilizar de modo autónomo e comprensivo as TIC e os medios 
de comunicación para seleccionar, recompilar e presentar información 
relevante. 

 
Utiliza de modo autónomo e comprensivo as TIC e os medios 
de comunicación para seleccionar, recompilar e presentar información 
relativa aos conflitos da Guerra Fría. CSIEE, CD, CSC, CAA. 
 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Corrección  das tarefas , devolución ao alumnado, 
comentando e aclarando os posibles erros e as melloras. 

In Instrumentos: Tarefas nas que, a partir de textos e material elaborado pola 
profesora, se lles fan preguntas que demostren  a súa competencia na 
elaboración de  textos sinxelos , na  procura de información, na síntese e 
comprensión dos contidos, así como a capacidade de valorar de forma 
crítica. 

Cualificación final 

 
A nota media de todas as actividades enviadas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Exame  a partir das actividades elaboradas na aula antes do estado de 
alarma. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades  que demostren a súa competencia na elaboración 
de  textos sinxelos, na procura de información , na síntese e 
comprensión dos contidos así como a  capacidade de valorar de 
forma crítica. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-  Envíaselle ao alumnado vía mail as tarefas , posterior corrección 
e reenvío do traballo corrixido. 

- Utilízase o mail e o whatsap  para consulta de dúbidas. 

Materiais e recursos 
- Material elaborado pola profesora, recursos audiovisuais, 

páxinas web. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-O profesorado comunicará ao alumnado toda esta información a 
través do correo electrónico . 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

1.- Criterios e estándares de aprendizaxe 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

   Localizar   nun   mapa   fitos 
xeográficos e enclaves concretos 
relevantes  para  o  coñecemento das 

civilizacións grega e roman 

Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico en que se sitúan en   
distintos   períodos   as civilizacións   

grega   e   romana 

Coñecer   as   principais 
características  de  cada  período da 
historia de Grecia e Roma, e saber 
situar nun eixe cronolóxico feitos 

históricos. 

Distingue  con  precisión as etapas da 
historia de Grecia e Roma,  
nomeando  e situando  no tempo   os   
principais   fitos asociados a cada 

unha delas 
Coñecer os principais deuses da 

mitoloxía grecolatina. 

Coñecer os principais deuses da 

mitoloxía grecolatina. 

Coñecer as características das 
principais formas de organización 
política   presentes   no   mundo 
clásico, e establecer semellanzas e 

diferenzas entre elas. 

Nomea   os   principais sistemas 
políticos da antigüidade clásica e 
describe, dentro de cada un,  a  forma  
de  distribución  e  o exercicio do 

poder, as institucións, o papel que 
estas desempeñan e os  mecanismos  
de  participación política. 

Identificar a orixe  grecolatina do 
léxico das linguas de España e 
doutras linguas modernas. 

Recoñece  e  explica  o significado   
dalgúns   dos helenismos   e   
latinismos   máis frecuentes utilizados 

nas nosas linguas. 
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2.-AVALIACIÓN 

Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

Identificar o ámbito xeográfico e 
coñecer sumariamente as fases da 
historia de Grecia e Roma.  
 

Coñecer ó concepto de indoeuropeo e 
a orixe grecolatina da propia lingua e 
doutras lenguas hispánicas e 
europeas.  

 
Coñecer sumariamente as relixións 
grega e romana romana. 
  

Coñecer o xeito de vida público e 
privado de gregos e romanos.  
Coñecer as formas de organización 
política con especial atención á 

democracia. 
  
Coñecer os principais deuses do  
panteón grecolatino.  

 

Instrumentos avaliación 
1) Notas  do traballo persoal 

encomendado para a casa 
2) . 2) Participacion respondendo 

a cuestións  presentadas. 
3)   Traballos  sobre cuestións 

relacionadas coa cultura e 
civilización latina e grega 

4) Formación de latinismos e 
helenismos. 
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Criterios cualificación 
Como  é  comprensible  nunha  
disciplina  das  características  da  

nosa  a  avaliación  será continua, 
especialmente nos aspectos 
lingüísticos, polo que, na proba da 2ª 
avaliación, incluiranse contidos da 1ª 

e na proba da 3ª avaliación 
incluiranse os contidos traballados ao 
longo de todo o curso.  
A valoración que imos outorgar será a 
media ponderada da 1ª e 2ª 
avaliación máis dos puntos como 
máximo polos traballos entregados 

por Gmail, Webex e outros medios 

telemáticos. Polas condicións 
específicas da avaliación continua, a 
cualificación obtida na terceira 
avaliación constituirá a cualificación 

final do curso.  
Respecto á proba de setembro, será 

un exame similar aos realizados ao 
longo do curso, con 10 cuestións 

relativas aos contidos de lingua  e 
Cultura e Civilización coa puntuación 
de un punto para cada pregunta. 

 

 

3.-METODOLOXÍA  

Aplicará-se unha metodoloxía activa, que esixirá a constante participación do 

alumnado  co fin de lograr a consecución dos diferentes contidos propostos: 

 Elaboración de fichas con formación de latinismos e helenismos 

 Búsqueda e elaboración de información sobre temas de cultura e 

mitoloxía do mundo grego eromano. 

 Búsqueda e elaboración sobre aspectos históricos básicos do mundo 

grego e romano. 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

O alumnado utilizará  os seguintes recursos didácticos:  

Vídeos informativos e películas 

Libro de texto  

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, 

repaso e reforzo das aprendizaxes anteriores. 
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 Estamos a utilizar videoconferencias por Webex, skype, entrega de textos e 

resolución de dudas por medio do correo electrónico e outros medios 

telemáticos. 

 

4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Este documento será remitido á dirección do Centro para a publicación 

na páxina web nun lugar accesible a disposición de toda a comunidade 

educativa.  

 Así mesmo, informarase ao alumnado persoalmente por medios 

telemáticos, correo electrónico Gmail  principalmente. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Recoñece e aplica actividades 
propias de cada fase da sesión de 
actividade física, tendo en conta ademais 
as recomendacións de aseo persoal 
necesarias para esta. 

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en 

relación á saúde e a actividade física. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que 
ofrecen as actividades físico-deportivas 
como formas de lecer activo e de 
utilización responsable do contorno 
próximo. 

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos 
de vida relacionados co tratamento do corpo, as 
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no 
contexto social actual. 

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de 
alimentación e da actividade física 
saudable, e recoñecer os mecanismos 
básicos de control da intensidade da 
actividade física para a mellora da súa 
saúde. 

EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que 
pode ter a alimentación nun estilo de vida saudable. 
EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características 
que deben ter as actividades físicas para ser 
consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas 
básicas máis salientables desde a 
perspectiva da súa saúde de acordo coas 
posibilidades persoais e dentro das marxes 
da saúde, amosando unha actitude de 
autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Iníciase na participación activa das 
actividades para a mellora das capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saudable, utilizando os 
métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

B4.1. Resolver situacións motoras 
individuais sinxelas aplicando os 
fundamentos técnicos e as habilidades 
específicas, das actividades físico-
deportivas adaptadas propostas. 

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos 
implicados nos modelos técnicos adaptados máis 
sinxelos. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 

• De EXPERIMENTACIÓN

Instrumentos: 

• Cuestionarios

• Propostas de intervención en AF e saúde.

• Análise de vídeos

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Media aritmética da 1ªe 2ª avaliación, cun incremento de ata 2 puntos
como máximo pola realización e entrega das actividades durante a 
3ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Proba/s práctica/s (E.A. procedimentais): 60 %

• Cuestionario (E.A. conceptuais): 40%

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación 

En 1º de ESO non hai alumnado coa 
materia de EF pendente 

Criterios de cualificación 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

RECUPERACIÓN, REPASO E REFORZO 

• Seguimento e realización de sesións de acondicionamento físico pola
web.

• Seguimento de plan de acondicionamento físico adaptado para alumnado
de 1º ESO.

• Lectura de artigos de actualidade sobre a AF e a saúde nunha realidade
social de restrición da mobilidade.

• Webquest con indagación na web para resolver problemas ou cuestións
formuladas.

• Lectura de materiais educativos sobre os contidos a traballar.

AMPLIACIÓN 

• Visionar vídeos con situacións motrices específicas dos contidos a
desenvolver: atletismo (carreiras), actividades básicas de ritmo e
expresión corporal, balonmán, actividades no medio natural e protocolos
de emerxencias.

Metodoloxía 

• Ensino baseado na reprodución de modelos co seguimento de programas
de acondicionamento físico.

• Resolución de problemas e descubrimento guiado a través de lectura,
visionado de vídeos e a busca de información na web.

• Para a atención a diversidade daremos opción ó acceso a distintos
recursos; o alumnado acedará a aqueles que se adapten aos seus
intereses, e/ou nivel de competencia motriz.

Materiais e 
recursos 

• Aula virtual: CLASSROOM

• Artigos de prensa dixital

• Vídeos (YouTube)

• Web específicas sobre contidos.

• Material didáctico elaborado.

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado: 

• AULA VIRTUAL: CLASSROOM

• EMAIL

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Recoñecer e aplicar actividades 
propias de cada fase da sesión de AF, 
en relación coas súas características. 

EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de AF coa 

intensidade dos esforzos realizados. 

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

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos 
de vida relacionados co tratamento do corpo, as 
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no 
contexto social actual. 

B1.4. Controlar as dificultades e os 
riscos durante a súa participación en 
AFD e AE, analizando as 
características destas e as 
interaccións motoras que levan 
consigo, e adoptando medidas 
preventivas e de seguridade no seu 
desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das AFD e AE 
propostas que poidan supor un elemento de risco para 
si mesmo/a ou para as demais persoas. 
EFB1.4.2. Describe e pon en práctica protocolos para 
activar servizos de emerxencia e protección do 
contorno. 

B2.1. Interpretar e producir accións 
motoras con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal e outros recursos. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de forma 
creativa, combinando espazo, tempo e intensidade. 
EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un ritmo prefixado 
de baixa dificultade. 

B3.1. Recoñecer os factores básicos 
que interveñen na acción motora e 
os mecanismos de control da 
intensidade da actividade física, e 
aplicalos á propia práctica, en 
relación coa saúde e a alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das 
capacidades físicas e as coordinativas nas AFD e AE 
traballadas no ciclo. 
EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de AF e 
alimentación co seu impacto na súa saúde. 
EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas 
principais coa AF sistemática, así como coa saúde e os 
riscos e as contraindicacións da práctica deportiva. 

B3.2. Desenvolver capacidades físicas 
salientables desde a perspectiva da 
saúde de acordo coas posibilidades 
persoais, dentro das marxes da 
saúde, amosando actitude de 
autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de 
actividade física para a mellora da propia condición 
física saudable, relacionando o efecto desta práctica 
coa mellora da calidade de vida. 

B4.1. Resolver situacións motoras 
individuais aplicando os 
fundamentos técnicos e as 
habilidades específicas, das AFD 
propostas, en condicións adaptadas. 

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar movementos 
implicados nos modelos técnicos adaptados. 
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B4.2. Resolver situacións motoras de 
oposición, colaboración ou 
colaboración-oposición facilitadas, 
utilizando as estratexias máis 
axeitadas en función dos estímulos 
máis relevantes. 

EFB4.2.2. Describe simplificadamente ... aspectos de 
organización de ataque e defensa nas AFD de 
oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 

• De EXPERIMENTACIÓN

Instrumentos: 

• Cuestionarios

• Producións propias:
o Propostas de intervención en AF e saúde.
o Análise de vídeos

• Proba práctica: secuencia motriz rítmica (gravación)

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Media aritmética da 1ªe 2ª avaliación, cun incremento de ata 2
puntos como máximo pola realización e entrega das actividades
durante a 3ª avaliación.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Proba/s práctica/s (E.A. procedimentais): 60 %

• Cuestionario (E.A. conceptuais): 40%

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

En 2º de ESO non hai alumnado coa 

materia de EF pendente 
Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación: 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no

seu caso, ampliación) 

Actividades 

RECUPERACIÓN, REPASO E REFORZO 

• Seguimento na web e realización de sesións de acondicionamento
físico.

• Lectura de artigos de actualidade sobre a AF e a saúde nunha
realidade social de restrición da mobilidade.

• Lectura de materiais educativos sobre os contidos a traballar.

• Indagación na web para resolver problemas ou cuestións
formuladas.

AMPLIACIÓN 

• Visionar vídeos con situacións motrices específicas dos contidos a
desenvolver: atletismo (saltos, lanzamentos), actividades rítmicas,
voleibol, actividades no medio natural e protocolos de emerxencias.

• Deseñar ou reproducir coreografía individual de ritmo.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Ensino baseado na reprodución de modelos coa realización de
rutinas de acondicionamento físico e coreografías de ritmo.

• Resolución de problemas e descubrimento guiado a través de
lectura, o visionado de vídeos, busca de información na web,
propostas de intervención nos hábitos de vida saudable a través da
AF e alimentación, e o deseño de coreografía individual.

• Para a atención a diversidade daremos opción ó acceso a distintos
recursos co fin que o alumnado acceda a aqueles que se adapten
aos seus intereses, e/ou nivel de competencia motriz.

Materiais e recursos 

• Aula virtual: CLASSROOM

• Artigos de prensa dixital

• Vídeos (YouTube)

• Web específicas sobre contidos.

• Material didáctico elaborado.

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado: 

• AULA VIRTUAL: CLASSROOM

• EMAIL

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Desenvolver actividades propias de cada 
fase da sesión de actividade física, en relación 
coas súas características. 

3º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos 
e fases finais de sesión de acordo co contido 
que se vaia realizar, de forma autónoma e 
habitual. 

3º-EFB1.1.3 - Prepara e pon en práctica 
actividades para a mellora das habilidades 
motoras en función das propias dificultades 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos 
durante a súa participación en actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas, 
analizando as características destas e as 
interaccións motoras que levan consigo, e 
adoptando medidas preventivas e de 
seguridade no seu desenvolvemento. 

3º-EFB1.4.2 - Describe os protocolos para 
activar os servizos de emerxencia e de 
protección do contorno. 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación no proceso de aprendizaxe, 
para procurar, analizar e seleccionar 
información salientable, elaborando 
documentos propios, e facendo exposicións e 
argumentacións destes. 

3º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
elaborar documentos dixitais propios como 
resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información salientable. 

B2.1. Interpretar e producir accións motoras 
con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal e outros 
recursos 

3º-EFB2.1.2 - Crea e pon en práctica unha 
secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo prefixado. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de 
acordo coas posibilidades persoais e dentro 
das marxes da saúde, amosando unha actitude 
de autoexixencia no seu esforzo. 

3º-EFB3.2.1 - Participa activamente na 
mellora das capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saudable, utilizando os 
métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais 
aplicando os fundamentos técnicos e 
habilidades específicas, das actividades físico-
deportivas propostas, en condicións reais ou 
adaptadas 

3º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das 
técnicas e habilidades específicas, das 
actividades propostas, respectando as 
regras e normas establecidas. 

3º-EFB4.1.5 - Explica e pon en práctica 
técnicas de progresión en contornos non 
estables e técnicas básicas de orientación, 
adaptándose ás variacións que se producen, 
e regulando o esforzo en función das súas 
posibilidades. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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B4.2. Resolver situacións motoras de 
oposición, colaboración ou colaboración-
oposición, utilizando as estratexias máis 
axeitadas en función dos estímulos relevantes. 

3º-EFB4.2.2 - Describe e pon en práctica de 
xeito autónomo aspectos de organización 
de ataque e de defensa nas actividades 
físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición seleccionadas. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 

• Cuestionarios

• Observación sistemática

• Análise das producións do alumnado

Instrumentos: 

• Cuestionarios mixtos

• Propostas de  intervención en actividade física e saúde

• Análise de vídeos,  presentacións, mapa mental e LIM (rúbrica)

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Media aritmética da 1ªe 2ª avaliación, cun incremento de ata 2 puntos 
como máximo pola realización e entrega das actividades durante a 3ª 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Proba/s práctica/s (E.A. procedimentais): 60 %

• Cuestionario (E.A. conceptuais): 40%

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

En 3º de ESO non hai 
alumnado coa materia de EF 
pendente 

N 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación: 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

RECUPERACIÓN, REPASO E REFORZO 

• Proposta de sesións de acondicionamento físico e actividades
rítmicas a través da Aula Virtual

• Textos, presentacións, sitios web, infografías, LIM e cuestionarios
sobre os contidos desenvoltos no 1º e 2º trimestre

AMPLIACIÓN 

• Visionado de vídeos con situacións motrices específicas dos contidos
a desenvolver, actividades interactivas: futsal e orientación.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Ensino baseado na reprodución de modelos co seguimento de
programas de acondicionamento físico.

• Resolución de problemas e descubrimento guiado a través de
lectura, visionado de vídeos e a busca de información na web.

• Para a atención a diversidade daremos opción ó acceso a distintos
recursos; o alumnado acedará a aqueles que se adapten aos seus
intereses, e/ou nivel de competencia motriz

Materiais e recursos 

• Aula Virtual (Moodle) e Classroom

• Sitios web con información e actividades interactivas

• Vídeos

• Material propio (presentacións, cuestionarios, ferramentas
educativas...)
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Foro e mensaxería  na Aula Virtual (Moodle)

• E-mail

• Classroom

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro


I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA 
DATA:11-05-2020 



   I.E.S. LAXEIRO 
  Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

  LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro  

 email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: IES LAXEIRO 
CURSO: 4º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade.

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro


   I.E.S. LAXEIRO 
  Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

  LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro  

 email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: IES LAXEIRO 
CURSO: 3º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Deseñar e realizar as fases de 
activación e recuperación na práctica de 
actividade física considerando a 
intensidade dos esforzos. 

4º-EFB1.1.1 - Analiza a actividade física 
principal da sesión para establecer as 
características que deben ter as fases de 
activación e de volta á calma 

B1.4. Asumir a responsabilidade da propia 
seguridade na práctica de actividade física, 
tendo en conta os factores inherentes á 
actividade e prevendo as consecuencias 
que poidan ter as actuacións pouco 
coidadosas sobre a seguridade das persoas 
participantes 

4º-EFB1.4.2 - Identifica as lesións máis 
frecuentes derivadas da práctica de actividade 
física. 

B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da 
información e da comunicación no proceso 
de aprendizaxe, para procurar, seleccionar 
e valorar informacións relacionadas cos 
contidos do curso, comunicando os 
resultados e as conclusións no soporte 
máis adecuado. 

4º-EFB1.6.2 - Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para afondar 
sobre contidos do curso, realizando valoracións 
críticas e argumentando as súas conclusións. 

B2.1. Compor e presentar montaxes 
individuais ou colectivas, seleccionando e 
axustando os elementos da motricidade 
expresiva. 

4º-EFB2.1.1 - Elabora composicións de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando os 
elementos de execución e as técnicas máis 
apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo 
especialmente na creatividade e na 
desinhibición. 

B3.1. Argumentar a relación entre os 
hábitos de vida e os seus efectos sobre a 
condición física, aplicando os 
coñecementos sobre actividade física e 
saúde. 

4º-EFB3.1.1 - Demostra coñecementos sobre 
as características que deben cumprir as 
actividades físicas cun enfoque saudable e os 
beneficios que proporcionan á saúde individual 
e colectiva. 

4º-EFB3.1.3 - Relaciona hábitos como o 
sedentarismo ou o consumo de tabaco e de 
bebidas alcohólicas cos seus efectos na 
condición física e a saúde. 

4º-EFB3.1.4 - Valora as necesidades de 
alimentos e de hidratación para a realización 
de diferentes tipos de actividade física. 

B4.2. Resolver situacións motrices de 
oposición, colaboración ou colaboración-
oposición nas actividades físico deportivas 

4º-EFB4.2.3 - Aplica de xeito oportuno e eficaz 
as estratexias específicas das actividades de 
colaboración-oposición, intercambiando os 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

propostas, tomando a decisión máis eficaz 
en función dos obxectivos. 

papeis con continuidade e perseguindo o 
obxectivo colectivo de obter situacións 
vantaxosas sobre o equipo contrario 

B4.3. Recoñecer o impacto ambiental, 
económico e social das actividades físicas e 
deportivas, reflexionando sobre a súa 
repercusión na forma de vida no contorno. 

4º-EFB4.3.2 - Relaciona as actividades físicas na 
natureza coa saúde e a calidade de vida 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 
Cuestionarios 
Observación sistemática 
Análise das producións do alumnado 

Instrumentos: 

• Cuestionarios mixtos

• Propostas de  intervención en actividade física e saúde

• Análise de vídeos,  presentacións e deseños de AF do alumnado

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Media aritmética da 1ªe 2ª avaliación, cun incremento de ata 2 puntos
como máximo pola realización e entrega das actividades durante a 3ª
avaliación.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Proba/s práctica/s (E.A. procedimentais): 60 %

• Cuestionario (E.A. conceptuais): 40%

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

En 4º de ESO non hai 
alumnado coa materia de EF 
pendente 

N 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación: 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: IES LAXEIRO 
CURSO: 3º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA: 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

RECUPERACIÓN, REPASO E REFORZO 

• Proposta de sesións de acondicionamento físico e actividades rítmicas a
través da Aula Virtual

• Deseño de sesións de AF

• Textos, presentacións, sitios web, infografías, e cuestionarios sobre os
contidos desenvoltos no 1º e 2º trimestre

AMPLIACIÓN 

• Visionado de vídeos con situacións motrices específicas dos contidos a
desenvolver, actividades interactivas: voleibol, alimentación no deporte,
hábitos negativos para a saúde e orientación.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Ensino baseado na reprodución de modelos co seguimento de
programas de acondicionamento físico.

• Resolución de problemas e descubrimento guiado a través de
lectura, visionado de vídeos e a busca de información na web.

• Para a atención a diversidade daremos opción ó acceso a distintos
recursos; o alumnado acedará a aqueles que se adapten aos seus
intereses, e/ou nivel de competencia motriz

Materiais e recursos 

• Aula Virtual (Moodle) e Classroom

• Sitios web con información e actividades interactivas

• Vídeos

• Material propio (presentacións, cuestionarios, ferramentas educativas...)
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PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: IES LAXEIRO 
CURSO: 3º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Foro e mensaxería  na Aula Virtual (Moodle)

• E-mail

• Classroom

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:IES LAXEIRO 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)

4. Información e publicidade.

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:IES LAXEIRO 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Valorar a AF desde a perspectiva da 
saúde, a satisfacción, a autosuperación e 
as posibilidades de interacción social e de 
perspectiva profesional, adoptando 
actitudes de interese, respecto, esforzo e 
cooperación na práctica da AF. 

EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en actividades 

físicas, como recurso de lecer activo, valorando os 

aspectos sociais e culturais que levan asociadas e as súas 

posibilidades profesionais futuras, e identificando os 

aspectos organizativos e os materiais necesarios. 

EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas 

de AF que teñen efectos negativos para a saúde individual 

ou colectiva, e ante os fenómenos socioculturais 

relacionados coa corporalidade e os derivados das 

manifestacións deportivas. 

B1.2. Controlar os riscos que pode xerar a 
utilización dos equipamentos, o contorno 
e as propias actuacións na realización das 
AFD e AE, actuando de forma 
responsable no seu desenvolvemento, 
tanto individualmente como en grupo. 

EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás actividades e os 

derivados da propia actuación e da do grupo. 

B1.4. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
aplicando criterios de fiabilidade e 
eficacia na utilización de fontes de 
información e participando en ámbitos 
colaborativos con intereses comúns. 

EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de información que 

garantan o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na 

materia. 

B3.1. Mellorar ou manter os factores da 
condición física e as habilidades motoras 
cun enfoque cara á saúde, considerando 
o propio nivel e orientándoos cara ás
súas motivacións e cara a posteriores 
estudos ou ocupacións. 

EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos 
posturais e funcionais que promoven a saúde. 
EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de 
activación e de recuperación na actividade física. 

B3.2. Planificar, elaborar e pór en 
práctica un programa persoal de AF que 
incida na mellora e no mantemento da 
saúde, aplicando os sistemas de 
desenvolvemento das capacidades físicas 
implicadas, tendo en conta as súas 
características e nivel inicial, e avaliando 
as melloras obtidas. 

EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu programa 
persoal de actividade física, conxugando as variables de 
frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:IES LAXEIRO 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 

• De EXPERIMENTACIÓN

Instrumentos: 

• Cuestionarios.

• Producións propias:
1. Deseño de saída para AF no medio natural.
2. Análise do papel do deporte na sociedade.
3. Plan persoal de acondicionamento físico.

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Media aritmética da 1ªe 2ª avaliación, cun incremento de ata 2
puntos como máximo pola realización e entrega das actividades 
durante a 3ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

• Proba/s práctica/s (E.A. procedimentais): 60 %

• Cuestionario (E.A. conceptuais): 40%

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

En 1º de BAC non hai alumnado coa 

materia de EF pendente 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación: 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO:IES LAXEIRO 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no

seu caso, ampliación) 

Actividades 

RECUPERACIÓN, REPASO E REFORZO 

• Seguimento na web e realización de sesións de acondicionamento físico.

• Lectura de artigos de actualidade sobre a AF e a saúde nunha realidade
social de restrición da mobilidade.

• Lectura de materiais educativos sobre os contidos a traballar.

• Indagación na web para resolver problemas ou cuestións formuladas.

AMPLIACIÓN 

• Busca e lectura de novas que aborden a relación deporte-sociedade en
distintos canles de comunicación.

• Visionar vídeos que TRATEN a relación DEPORTE-SOCIEDADE

• Busca de información sobre as AF no medio natural e deseño dunha
actividade para o grupo de referencia.

• Visionado de presentacións aportadas polo docente na aula virtual.

• Lectura e visionado de vídeos sobre os test e probas de CF para acceso a
campos profesionais e de formación.

Metodoloxía 

• Estilo reproductivos co seguimento de rutinas de acondicionamento física na
web.

• Resolución de problemas e descubrimento guiado a través de lectura, o
visionado de vídeos, busca de información na web. O docente aportará as
fontes, guións para a realización das tarefas, atenderá dúbidas a través do e-
mail e aula virtual.

• Para a atención a diversidade daremos opción ó acceso a distintos recursos
co fin que o alumnado acceda a aqueles que se adapten aos seus intereses.

Materiais e 
recursos 

• Aula virtual: CLASSROOM

• Artigos de prensa dixital

• Vídeos (YouTube)

• Web específicas sobre contidos.

• Material didáctico elaborado.

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:IES LAXEIRO 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado: 

• AULA VIRTUAL: CLASSROOM

• EMAIL

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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CURSO: 4º ESO 

MATERIA: ECONOMÍA 
 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Ideas económicas básicas  

B1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o impacto permanente das 
decisións económicas na vida das persoas. 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as 
claves dos problemas básicos de calquera economía, e comprende que todas as eleccións 
supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias. 

 ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as súas 
vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, e 
familiarizarse con eles. 

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

 ECB1.2.2. Diferenza entre economía positiva e economía normativa. 

 ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de 
posibilidades de produción. 

B1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións 
económicas básicas cos condicionantes de recursos e as necesidades. 

ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as 
empresas. 

 ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das 
relacións económicas do seu contorno. 

Bloque 2. Economía e empresa  

B2.1. Describir os tipos de empresas e as formas xurídicas das empresas, e relacionar 
con cada unha coas súas esixencias de capital e as responsabilidades legais 
dos/das propietarios/as e xestores/as, así como as interrelacións das empresas no 

ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital 
para a súa constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo. 
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seu contorno inmediato. 

 ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, 
en función das características concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das 
empresas. 

 ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así 
como a forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e 
ambientais, positivos e negativos, que se observan. 

B2.2. Analizar as características principais do proceso produtivo. ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia 
e tecnoloxía. 

 ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. 

B2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas. ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferenza o 
financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e 
as implicacións na marcha da empresa. 

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

ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa 
perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

Bloque 3. Economía personal 1.  

B3.1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os tipos de ingresos e gastos, e 
controlar o seu grao de cumprimento e as posibles necesidades de adaptación. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os 
gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 

 ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e desenvolvemento dun orzamento 
ou plan financeiro personalizado. 
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 ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada 
coas previsións establecidas. 

B3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas económicas da vida persoal, e 
relacionalas co benestar propio e social. 

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. 

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e empregar o aforro como medio 
para alcanzar diversos obxectivos. 

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. 

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. 

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. 
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Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego  

B5.1. Diferenciar a magnitude de tipos de xuro, inflación e desemprego, analizar as 
relacións entre elas e interpretar datos e gráficos vinculados con esas magnitudes. 

ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións 
económicas e sociais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Resolución correcta das tarefas de repaso e recuperación propostas na 

plataforma classroom. 

Instrumentos: 

Exercicios, probas escritas,  traballos de investigación, formularios, 

esquemas-resumen e mapas conceptuais.  

Cualificación final 

Media das cualificacións obtidas nas avaliacións dos dous primeiros 

trimestres do curso. 

O alumnado que non acadase o aprobado poderá recuperar a materia, 

mediante a resolución correcta e entrega en prazo das actividades 

propostas ao longo do terceiro trimestre. 

O alumnado que teña aprobado os dous primeiros trimestres poderá 

mellorar a súa cualificación ( ata un máximo de 1 punto) mediante a 

resolución correcta e entrega en prazo das actividades propostas durante 

o terceiro trimestre. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

O alumnado  coa materia suspensa na avaliación ordinaria de xuño 

presentarase en setembro  a unha proba escrita que versará sobre os 

contidos traballados durante o 1º e 2º trimestre (estándares de 

aprendizaxe recollidos no punto 1 desta adaptación) 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso  e recuperación dos contidos traballados no 1º e 2º 

trimestre. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Publicación na plataforma classroom de material, vídeos,  exemplos resoltos, 

actividades e solucións. 

Entrega por parte do alumnado das tarefas propostas a través de classroom 

e correo electrónico. 

Resolución de dúbidas e comentarios das actividades a realizar a través de 

classroom e correo electrónico. 

(Segundo información do equipo directivo todo a alumnado dispón de 

conectividade). 

Materiais e recursos 

Libro de texto, material complementario facilitado ao alumnado durante o 

1º e 2º trimestre, material publicado en classroom, ordenador e conexión a 

internet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 Web do centro. 

Plataforma Classroom. 

Correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica  

B1.1. Explicar o problema da escaseza: recursos escasos e necesidades 

ilimitadas. 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir entre 

decisións alternativas, como problema máis determinante para afrontar en todo 

sistema económico. 

B1.2. Observar os problemas económicos dunha sociedade, así como analizar 

e expresar unha valoración crítica das formas de resolución desde o punto 

de vista dos sistemas económicos. 

ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos principais 

sistemas económicos. 

 
ECB1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, os cambios máis recentes no 

escenario económico mundial coas circunstancias técnicas, económicas, sociais e 

políticas que os explican, a partir de casos concretos de análise. 

 ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do ámbito 

internacional. 

B1.3. Comprender o método científico que se utiliza na área da economía, así 

como identificar as fases da investigación científica en economía e os 

modelos económicos. 

ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas das proposicións 

económicas normativas. 

 

ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e 

emprega os termos e a metodoloxía apropiados para analizar problemas económicos 

concretos. 
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Bloque 2. A actividade produtiva  

B2.1. Analizar as características principais do proceso produtivo. ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do funcionamento do sistema produtivo 

partindo do estudo da empresa e a súa participación en sectores económicos, así 

como a súa conexión e interdependencia. 

B2.2. Explicar as razóns do proceso de división técnica do traballo. ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa interdependencia 

económica nun contexto global. 

 ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións entre 

produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

B2.4. Expresar os obxectivos e as funcións principais das empresas, utilizando 

referencias reais do ámbito próximo e transmitindo a utilidade que se xera coa 

súa actividade. 

ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas. 

 ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas. 

B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e a eficiencia económica. ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a partir dos casos 

formulados. 

B2.6. Calcular e controlar os custos e os beneficios das empresas, e representar e 

interpretar gráficos relativos a eses conceptos. 

ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e variables, totais, 

medios e marxinais, e representa e interpreta gráficos de custos. 

 ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de 

supostos de ingresos e custos dun período. 

B2.7. Analizar, representar e interpretar a función de produción dunha empresa ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total, media e marxinal, a 
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a partir dun caso dado. partir de supostos dados. 

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos  

B3.1. Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as variacións en 

cantidades demandadas e ofertadas de bens e servizos en función de 

distintas variables. 

ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das variacións das variables no 

funcionamento dos mercados. 

 ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que determinan a oferta e 

a demanda. 

 ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, interpretando os cambios 

en prezos e cantidades, así como os seus efectos sobre os ingresos totais. 

B3.2. Analizar o funcionamento de mercados reais e observar as súas 

diferenzas cos modelos, así como as súas consecuencias para os/as 

consumidores/as, as empresas ou os estados. 

ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e explica as 

súas diferenzas. 

 ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais identificados a partir 

da observación do ámbito máis inmediato. 

 ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os axentes 

intervenientes nos diversos mercados. 

Bloque 4. A macroeconomía  

B4.1. Distinguir as principais magnitudes macroeconómicas, operar con elas e 

analizar as súas interrelacións, valorando os inconvenientes e as limitacións 

ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes macroeconómicas 

como indicadores da situación económica dun país. 
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que presentan como indicadores da calidade de vida. 

 ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer 

comparacións con carácter global. 

 ECB4.1.3. Analiza de forma crítica os indicadores estudados e valora o seu impacto, 

os seus efectos e as súas limitacións para medir a calidade de vida. 

B4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos e a súa evolución. ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos de variables 

macroeconómicas e a súa evolución no tempo. 

 
ECB4.2.2. Considera investigacións e publicacións económicas de referencia como 

fonte de datos específicos, e recoñece os métodos de estudo utilizados por 

economistas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Resolución correcta das tarefas de repaso e recuperación propostas na 

plataforma classroom. 

Instrumentos: 

Exercicios, probas escritas, traballos de investigación, formularios, 

esquemas-resumen e mapas conceptuais.  

Cualificación final 

Media das cualificacións obtidas nas avaliacións dos dous primeiros 

trimestres do curso. 

O alumnado que non acadase o aprobado poderá recuperar a materia, 

mediante a resolución correcta e entrega en prazo das actividades 

propostas ao longo do terceiro trimestre. 

O alumnado que teña aprobado os dous primeiros trimestres poderá 

mellorar a súa cualificación ( ata un máximo de 1 punto) mediante a 

resolución correcta e entrega en prazo das actividades propostas durante 

o terceiro trimestre. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

O alumnado  coa materia suspensa na avaliación ordinaria de xuño 

presentarase en setembro  a unha proba escrita que versará sobre os 

contidos traballados durante o 1º e 2º trimestre (estándares de 

aprendizaxe recollidos no punto 1 desta adaptación). 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Os recollidos na programación didáctica da materia. 

 

Criterios de cualificación: 

Probas escritas :50% 

Tarefas de recuperación a través classroom: 50% 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Probas escritas parciais, realizadas de forma presencial, ao longo do 1º 

trimestre. 

Resolución correcta e entrega en prazo das tarefas de recuperación 

propostas na plataforma classroom ( Exercicios, traballos de investigación, 

formularios, esquemas-resumen e mapas conceptuais) ao longo do 3º T. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso  e recuperación dos contidos traballados no 1º e 2º 

trimestre. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Publicación na plataforma classroom de material, vídeos,  exemplos resoltos, 

actividades e solucións. 

Entrega por parte do alumnado das tarefas propostas a través de classroom 

e correo electrónico. 

Resolución de dúbidas e comentarios das actividades a realizar a través de 

classroom e correo electrónico. 

(Segundo información do equipo directivo todo a alumnado dispón de 

conectividade). 

Materiais e recursos 

Libro de texto, material complementario facilitado ao alumnado durante o 

1º e 2º trimestre, material publicado en classroom, ordenador e conexión a 

internet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Web do centro. 

Plataforma Classroom. 

Correo electrónico.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. A empresa  

B1.1. Describir e interpretar os elementos da empresa, as clases de empresas 

e as súas funcións na economía, así como as formas xurídicas que adoptan, 

e relacionar con cada unha as responsabilidades legais dos/das 

propietarios/as e xestores/as, e as esixencias de capital. 

EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias 

de capital e coas responsabilidades para cada tipo. 

 EEB1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresa máis apropiadas en cada 

caso en función das características concretas, aplicando o razoamento sobre 

clasificación das empresas. 

 EEB1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, os criterios de clasificación de 

empresas: segundo a natureza da actividade que desenvolven, a súa dimensión, o 

nivel tecnolóxico que alcanzan, o tipo de mercado en que operan, a fórmula 

xurídica que adoptan, e o seu carácter público ou privado. 

 EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa en relación coas funcións que 

desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do sistema. 

B1.2. Identificar e analizar os trazos principais do contorno en que a empresa 

desenvolve a súa actividade e explicar, a partir deles, as estratexias e as 

decisións adoptadas, e as posibles implicacións sociais e ambientais da súa 

actividade. 

EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu 

contorno, así como a forma de relacionar co seu contorno máis próximo. 
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 EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, sociedade e ambiente, e valora os 

efectos positivos e negativos das actuacións das empresas nas esferas social e 

ambiental. 

 EEB1.2.3. Analiza a actividade das empresas como elemento dinamizador de 

progreso, estimando a súa creación de valor para a sociedade e para a cidadanía.  

Bloque 2. Desenvolvemento da empresa  

B2.1. Identificar e analizar as estratexias de crecemento e as decisións 

tomadas polas empresas, tendo en consideración as características do 

marco global en que actúan. 

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a localización e a dimensión 

dunha empresa, e valora a transcendencia futura para a empresa desas decisións. 

 EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva e relaciona 

as economías de escala coa dimensión óptima da empresa. 

 EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de especialización e diversificación. 

 EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a partir de 

supostos concretos. 

 EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das medianas empresas no noso país, e 

valora as súas estratexias e as súas formas de actuar, así como as súas vantaxes e 

os seus inconvenientes. 

 EEB2.1.6. Describe as características e as estratexias de desenvolvemento da 

empresa multinacional, e valora a importancia da responsabilidade social e 

ambiental. 
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 EEB2.1.7. Estuda o impacto da incorporación da innovación e das novas tecnoloxías 

na estratexia da empresa, e relaciónao coa capacidade para competir de xeito 

global. 

Bloque 3. Organización e dirección da empresa 1.  

B3.1. Explicar a planificación, a organización e a xestión dos recursos dunha 

empresa, valorando as posibles modificacións para realizar en función do 

ámbito en que desenvolve a súa actividade e dos obxectivos formulados. 

EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do traballo nun contexto global de 

interdependencia económica para valorar as súas consecuencias sociais. 

 EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o estilo de dirección, as canles de 

información e de comunicación, o grao de participación na toma de decisións e a 

organización informal da empresa. 

 EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de actividade da empresa 

(aprovisionamento, produción e comercialización, investimento e financiamento, 

recursos humanos e administrativa), así como as súas interrelacións. 

 EEB3.1.4. Investiga sobre a organización nas empresas do seu ámbito máis próximo e 

identifica vantaxes e inconvenientes, detecta problemas para solucionar, e 

describe propostas de mellora. 

 EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a unha organización concreta, para detectar 

problemas e propor melloras. 

 EEB3.1.6. Valora a importancia dos recursos humanos nunha empresa e analiza 

diferentes maneiras de abordar a súa xestión e a súa relación coa motivación e a 
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produtividade. 

Bloque 4. A función produtiva 2.  

B4.1. Analizar procesos produtivos desde a perspectiva da eficiencia e a 

produtividade, e recoñecer a importancia da I+D+i. 

EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos factores e interpreta os 

resultados obtidos, coñecendo medios e alternativas de mellora da produtividade 

nunha empresa. 

 EEB4.1.2. Analiza e valora a relación entre a produtividade e os salarios dos/das 

traballadores/as. 

 EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para a sociedade e para a empresa da 

investigación e da innovación tecnolóxica en relación coa competitividade e o 

crecemento. 

B4.2. Determinar a estrutura de ingresos e custos dunha empresa, calculando 

o seu beneficio e o seu limiar de rendibilidade, a partir dun suposto 

formulado. 

EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio 

ou a súa perda xerados ao longo do exercicio económico, aplicando razoamentos 

matemáticos, e interpreta os resultados. 

 EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios dunha 

empresa, e represéntaos graficamente. 

 EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para a 

supervivencia da empresa. 

 EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia como instrumentos de 

medida e avaliación que axudan á toma de decisións. 
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B4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de inventario e manexar os 

modelos de xestión. 

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos prácticos sobre o 

ciclo de inventario. 

 EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

 EEB4.3.3. Valora a relación entre o control de inventarios e a produtividade e a 

eficiencia nunha empresa. 

Bloque 6. A información na empresa  

B6.1. Identificar os datos máis salientables do balance e da conta de perdas e 

ganancias, explicar o seu significado, diagnosticar a situación a partir da 

información obtida e propor medidas para a súa mellora. 

EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen asignada. 

 EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas da empresa en 

masas patrimoniais. 

 EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os investimentos e o seu 

financiamento. 

 EEB6.1.6. Recoñece a importancia do dominio das operacións matemáticas e dos 

procedementos propios das ciencias sociais como ferramentas que facilitan a 

solución de problemas empresariais. 

 EEB6.1.8. Valora a importancia da información na toma de decisións. 

Bloque 7. A función financeira  

B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente a selección 

da alternativa máis vantaxosa, diferenciar as posibles fontes de 

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación) e 
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financiamento nun determinado suposto e razoar a elección máis axeitada. dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar e valorar investimentos. 

 EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (valor actual 

neto), nun suposto concreto de selección de alternativas de investimento para 

unha empresa. 

 EEB7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas diferenciando o 

externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada un e as 

implicacións na marcha da empresa. 

 EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo, as opcións 

posibles, os seus custos e as variantes de amortización. 

 EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as posibilidades que 

teñen as empresas de recorrer ao mercado financeiro. 

 EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa. 

 EEB7.1.7. Analiza e expresa as opcións financeiras que mellor se adaptan a un caso 

concreto de necesidade financeira. 

 EEB7.1.8. Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á resolución de supostos. 

 EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas fases. 

 EEB7.1.10. Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos de 

maduración da empresa, e distingue as súas fases. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Resolución correcta das tarefas de repaso e recuperación propostas na 

plataforma classroom. 

Instrumentos: 

Exercicios, probas escritas, traballos de investigación, formularios, 

esquemas-resumen e mapas conceptuais.  

Cualificación final 

Media das cualificacións obtidas nas avaliacións dos dous primeiros 

trimestres do curso. 

O alumnado que non acadase o aprobado poderá recuperar a materia, 

mediante a resolución correcta e entrega en prazo das actividades 

propostas ao longo do terceiro trimestre. 

O alumnado que teña aprobado os dous primeiros trimestres poderá 

mellorar a súa cualificación ( ata un máximo de 1 punto) mediante a 

resolución correcta e entrega en prazo das actividades propostas durante 

o terceiro trimestre. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

O alumnado  coa materia suspensa na avaliación ordinaria de xuño 

presentarase en setembro  a unha proba escrita que versará sobre os 

contidos traballados durante o 1º e 2º trimestre (estándares de 

aprendizaxe recollidos no punto 1 desta adaptación). 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso  e recuperación dos contidos traballados no 1º e 2º 

trimestre. 

Material sobre contidos do 3º trimestre que non se impartiron na aula para 

que, de xeito voluntario, o alumnado que o estime conveniente poida 

traballalos e resolver dúbidas  co fin de dispoñer de mais opcións á hora de 

resolver  a proba de ABAU,no caso de que decida presentarse a esta materia 

na fase específica. O traballo sobre estes contidos novos non será avaliable. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Publicación na plataforma classroom de material, vídeos,  exemplos resoltos, 

actividades e solucións. 

Entrega por parte do alumnado das tarefas propostas a través de classroom 

e correo electrónico. 

Resolución de dúbidas e comentarios das actividades a realizar a través de 

classroom e correo electrónico. 

(Segundo información do equipo directivo todo a alumnado dispón de 

conectividade). 

Materiais e recursos 

Libro de texto, material complementario facilitado ao alumnado durante o 

1º e 2º trimestre, material publicado en classroom, ordenador e conexión a 

internet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Web do centro. 

Plataforma Classroom. 

Correo electrónico.   

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

1º ESO. VALORES ÉTICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  BLOQUE 1,  A  DIGNIDADE  DA  PERSOA:  

CSC, CCL, CAA, CSIEE 

 
De VEB1.1.1. a VEB1.5.3. 

 BLOQUE 2, A COMPRENSIÓN, O RESPECTO 
E A IGUALDADE NAS RELACIÓNS 
INTERPERSOAIS: CSC, CCL, CAA, CSIEE 

 

 
De VEB2.1.1. a VEB2.5.3. 

 BLOQUE 3, A REFLEXIÓN ÉTICA: CSC, 
CCL, CAA, CSIEE 

 
De VEB3.1.1 a VEB3.3.2. 
De VEB3.4.1 a VEB3.6.2. 

1.   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2º ESO. VALORES ÉTICOS 

 BLOQUE 1, A DIGNIDADE DA PERSOA: 

CCL, CD, CCL, CSC, CSIEE 

 

De VEB1.1.1. a VEB1.3.2. 

 BLOQUE 2: A COMPRENSIÓN, O RESPECTO 
E A IGUALDADE NAS RELACIÓNS 
INTERPERSOAIS: CCL, CD, CCL, CSC, CSIEE 

 

De VEB2.1.1. a VEB2.1.2. 

 BLOQUE 3: A REFLEXIÓN ÉTICA: CCL, CD, 
CCL, CSC, CSIEE 

 

De VEB3.1.1. a VEB3.8.3. 

1.   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

3º ESO. VALORES ÉTICOS 

  BLOQUE 1,  A  XUSTIZA  E  A  POLÍTICA: 
CSC, CCL, CAA,  CSIEE 

 
VEB4.1.1 a VEB4.6.3. 
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 BLOQUE 2: OS VALORES ÉTICOS, O 
DEREITO, A DUDH, E OUTROS TRATADOS 
INTERNACIONAIS SOBRE DEREITOS 
HUMANOS: CSC ,CCL, CAA, CSIEE 

 

VEB5.1.1 
VEB5.2.2 

VEB5.3.1. a VEB5.4.1 a VEB5.6.1. 

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

4º ESO. VALORES ÉTICOS 

BLOQUE 1, A DIGNIDADE DA PERSOA: CSC 

,CCL, CAA, CSIEE 
VEB1.1.1 a VEB1.1.3. 

BLOQUE 2, A COMPRENSIÓN, O RESPECTO 
E A IGUALDADE NAS RELACIÓNS 
INTERPERSOAIS: CSC ,CCL, CAA, CSIEE 

 
VEB2.1.1 a VEB2.2.4 

BLOQUE 3, A REFLEXIÓN ÉTICA: CSC ,CCL, 
CAA, CSIEE 

 
VEB3.2.1 a VEB3.4.2. 

BLOQUE 4, A XUSTIZA E A POLÍTICA: CSC 
,CCL, CAA, CSIEE 

 
VEB4.1.1. a VEB4.2.2 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
- Actividades autoavaliables. 
- Actividades dirixidas. 
- Cuestionarios. 
- Comentario de textos guiado con preguntas. 
- Probas telemáticas. 

 
- Exame para o alumnado que deba recuperar a 1ª e a 2ª avaliación, que 
consistirá nun cuestionario similar ao realizado nos exames e 
recuperacións correspondentes. 

Instrumentos: 
- Valoración numérica das actividades realizadas na Classroom. 

Cualificación final 

Criterios de cualificación final: 
1. A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións 
2. A 3ª avaliación só pode sumar non restar. 

1) O alumnado que presente todas as tarefas da terceira 
avaliación e estean aprobadas, sumará 2 puntos 

2) O alumnado que presentou a metade  das tarefas propostas e 
estean aprobadas sumará 1 punto 

3) O alumnado que presentou menos da metade das tarefas 
propostas e estean aprobadas, sumará 0.5 puntos 

4) O alumnado que non presentou ningunha tarefa non 
sumará nada, pero tampouco restará. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro terá a mesma estrutura ca das probas que se 
realizaron ao longo do curso. Formarán parte del os todos os estándares 
que figuran no apartado 1 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

NON HAI ALUMNADO PENDENTE NESTE CURSO 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación. 
O alumnado que teña algunha avaliación suspensa deberá realizar as probas 

específicas que lle permitan e recuperar e poderá incrementar a súa nota 
se realiza as actividades propostas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No 3º trimestre todo o alumnado tiña conectividade. 
 

- Activa e participativa a través da Classroom e do correo electrónico. 
-  - Entrega de actividades de cuestionario e tipo test e ferramentas interactivas. 

- Fichas e vídeos  explicativos. 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento da metodoloxía empregaranse diferentes 
materiais e recursos escollendo na medida do posible aqueles que poidan 
resultar máis atractivos para o alumnado como Kahoot, Quizziz ou 
formularios de Google. Todas elas son interactivas e moi visuais e 
preténdese aumentar a motivación do alumnado á hora da súa 
realización. 
Todas as tarefas se artellarán desde a Google Classroom. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumando envióuselle por Classroom os novos criterios de 
cualificación final. 
Correo electrónico (@ieslaxeiro.com) de todo o alumnado. 
As familias terán toda a información da modificación colgada na 
páxina web do centro e poden ver os criterios de cualificación 
tamén na Classroom do alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Definir os conceptos filosóficos básicos 
Define e utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, 
abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia ou prexuízo, e elabora un glosario con eles 

Distinguir os conceptos epistemolóxicos básicos 
Distingue entre, coñecer, opinar, argumentar, interpretar, razoar, analizar, 
criticar, descubrir e crear 

Explicar as diferenzas entre mito e logos 
Explica as diferenzas entre a explicación racional e a mitolóxica, en 
comparación tamén con algunhas características xerais das filosofías 
orientais. 

Describir as primeiras respostas presocráticas á pregunta polo arché. 
Describe as primeiras respostas presocráticas á pregunta polo arché, coñece 
os seus autores e reflexiona por escrito sobre as solucións de interpretación 
da realidade expostas por Heráclito, Parménides e Demócrito 

Comparar a interpretación do ser humano e a sociedade defendida por 
Sócrates coa exposta por Protágoras. 

Compara a interpretación do ser humano e a sociedade defendida por 
Sócrates coa exposta por Protágoras, e argumenta a súa propia postura. 

Definir a personalidade Define e caracteriza o que é a personalidade 

Coñecer as teses fundamentais sobre a personalidade. Coñece as teses fundamentais sobre a personalidade e argumenta sobre iso. 

Definir os conceptos psicolóxicos básicos. 
Define e utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimento, 
necesidades primarias e secundarias, autorrealización, vida afectiva e 
frustración. 
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Explicar a visión sobre a motivación da teoría cognitivista e a da teoría 
humanística. 

Explica e compara a visión sobre a motivación da teoría cognitivista e a da 
teoría humanística sobre a motivación. 

Explicar as teorías da alma de Platón e Aristóteles. Explica as teorías da alma de Platón e Aristóteles 

Explicar a introspección segundo Agostiño de Hipona. 
Explica o que é a introspección segundo Agostiño de Hipona, utilizando este 
tipo de pensamento en primeira persoa para describirse a si mesmo/a. 

Explicar o significado da tese de Descartes "Penso, logo existo" 
Expón o significado da tese de Descartes "Penso, logo existo" e expón as súas 
reflexións sobre as implicacións do materialismo na súa descrición do ser 
humano. 

Explicar o que é a vontade Explica o que é a vontade 

Definir os conceptos básicos da filosofía política. 

Define e utiliza conceptos como individualidade, alteridade, socialización, 
estado de natureza, dereitos naturais, contrato social, respecto, propiedade, 
Estado, lexitimación, institucionalización, rol, status, conflito e cambio social, 
e globalización. 

Explicar o significado dos conceptos de cultura e de sociedade. 
Define e explica o significado dos conceptos de cultura e de sociedade, 
facendo referencia aos compoñentes socioculturais que hai no ser humano. 

Definir a socialización primaria e secundaria. Describe a socialización primaria e secundaria. 

Explicar as teses fundamentais sobre a orixe da sociedade e o Estado. Explica as teses fundamentais sobre a orixe da sociedade e o Estado. 

Definir conceptos básicos da epistemoloxía. 
Define e utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, 
universalidade, sistematicidade, racionalismo, dogmatismo, empirismo, 
límite, intelixencia, intelixencia emocional, certeza e erro. 

Definir racionalidade teórica e práctica. Identifica as dúas posibilidades de aplicación da racionalidade: teórica e 
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práctica. 

Distinguir os tipos de verdade: correspondencia, pragmatismo 
americano e perspectivismo. 

Define algúns tipos de verdade, como son a verdade como correspondencia, a 
verdade segundo o pragmatismo americano e a verdade desde o 
perspectivismo. 

Definir os conceptos básicos da metafísica. 
Define e utiliza conceptos como metafísica, realidade, pregunta radical, 
esencia, natureza, cosmos, caos, creación, finalismo, continxente, 
mecanicismo e determinismo. 

Definir a metafísica e o seu obxecto de coñecemento. 
Define o que é a metafísica, o seu obxecto de coñecemento e o seu modo 
característico de preguntar sobre a realidade. 

Expoñer as respostas á pregunta pola orixe do Universo. 
Expresa as dúas posibles respostas á pregunta pola orixe do Universo (é 
eterno ou foi creado), e expón as súas reflexións sobre as implicacións 
relixiosas e filosóficas de ambas as dúas. 

Definir o que é o determinismo e o indeterminismo. 
Define o que é o determinismo e o indeterminismo, no marco da reflexión 
sobre se existe unha orde no Universo rexida por leis. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
- Actividades autoavaliables. 
- Actividades dirixidas. 
- Cuestionarios. 
- Comentario de textos guiado con preguntas. 
- Probas telemáticas. 

 
- Exame para o alumnado que deba recuperar a 1ª e a 2ª avaliación, que 
consistirá nun cuestionario similar ao realizado nos exames e 
recuperacións correspondentes. 

Instrumentos: 
- Valoración numérica das actividades realizadas na Classroom. 

Cualificación final 

Será a media das dúas primeiras avaliacións. 
 
Para todo o alumnado. 
A media anterior incrementarase do seguinte xeito: 
+ 2 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas 
durante a 3ª avaliación cunha cualificación de máis de 8 puntos sobre 10. 
+ 1,5 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas 
durante a 3ª avaliación cunha cualificación de entre 7 e 8 puntos sobre 10. 
+ 1 punto: 
O alumnado deberá de ter entregado o 75% das actividades cunha 
cualificación de máis de entre  6 a 7 puntos sobre 10. 
+ 0,5 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado o 50% das actividades cunha 
cualificación de máis de  5 puntos sobre 10. 
A nota non se incrementará no caso de ter entrado menos do 50% das 
tarefas. 
 
Alumnado con algunha avaliación suspensa. 
Ademais de entregar as actividades para incrementar a nota deberá de 
presentarse ao exame ao que se fixo referencia no apartado de 
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“avaliación” 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro terá a mesma estrutura ca das probas que se 
realizaron ao longo do curso. Formarán parte del os todos os estándares 
que figuran no apartado 1 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

NON HAI ALUMNADO PENDENTE NESTE CURSO 

 



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación. 
O alumnado que teña algunha avaliación suspensa deberá realizar as probas 

específicas que lle permitan e recuperar e poderá incrementar a súa nota 
se realiza as actividades propostas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No 3º trimestre todo o alumnado tiña conectividade. 
 

- Activa e participativa a través da Classroom e do correo electrónico. 
-  - Entrega de actividades de cuestionario e tipo test e ferramentas interactivas. 

- Fichas e vídeos  explicativos. 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento da metodoloxía empregaranse diferentes 
materiais e recursos escollendo na medida do posible aqueles que poidan 
resultar máis atractivos para o alumnado como Kahoot, Quizziz ou 
formularios de Google. Todas elas son interactivas e moi visuais e 
preténdese aumentar a motivación do alumnado á hora da súa 
realización. 
Todas as tarefas se artellarán desde a Google Classroom. 



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumando envióuselle por Classroom os novos criterios de 
cualificación final. 
Correo electrónico (@ieslaxeiro.com) de todo o alumnado. 
As familias terán toda a información da modificación colgada na 
páxina web do centro e poden ver os criterios de cualificación 
tamén na Classroom do alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 1º BAC 
MATERIA: Filosofía 
DEPARTAMENTO: Filosofía 
DATA: 8-5-2020 



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer e identificar as ideas máis importantes da lectura. 

Analiza de xeito crítico textos pertencentes a pensadores/as destacados/as, 
identifica a problemática e as solucións expostas (distinguindo as teses 
principais e a orde da argumentación) e relaciona os problemas propostos 
nos textos co estudado na unidade, e/ou co achegado por outros/as 
filósofos/as ou correntes, e/ou con saberes distintos da filosofía. 

Argumentar e razoar os conceptos clave. 
Argumenta e razoa as súas opinións de forma oral e escrita, con claridade e 
coherencia, e demostrando un esforzo creativo e educativo na valoración 
persoal dos problemas filosóficos analizados. 

Recoñecer as preguntas e os problemas que veñen caracterizando a 
filosofía 

Recoñece as preguntas e os problemas que veñen caracterizando a filosofía 
desde a súa orixe, comparando coa formulación doutros saberes, como o 
científico ou o teolóxico. 

Explicar a orixe do saber filosófico 
Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo dos saberes prerracionais, 
como o mito ou a maxia. 

Identificar relacionar e distinguir as vertentes práctica e teórica do 
labor filosófico e as disciplinas que conforman a filosofía 

Identifica, relaciona e distingue as vertentes práctica e teórica do labor 
filosófico, así como as disciplinas que conforman a filosofía. 

Recoñecer as principais problemáticas filosóficas características de cada 
etapa 

Recoñece as principais problemáticas filosóficas características de cada etapa 
cultural europea. 

Expresar as teses fundamentais das correntes filosóficas máis Expresa por escrito as teses fundamentais dalgunhas das correntes filosóficas 
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importantes máis importantes do pensamento occidental. 

Comprender e usar con rigor os conceptos filosóficos máis importantes 
Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, 
logos, arché, necesidade, continxencia, causa, existencia, metafísica, lóxica, 
gnoseoloxía, obxectividade, dogmatismo, criticismo, etc. 

Analizar fragmentos de textos breves e significativos sobre a orixe da 
explicación racional e o pensamento filosófico 

Le e analiza de xeito crítico fragmentos de textos breves e significativos sobre 
a orixe da explicación racional e acerca das funcións e as características do 
pensamento filosófico, pertencentes a pensadores/as, que identifiquen as 
problemáticas filosóficas formuladas. 

Identificar os elementos e as problemáticas que implica o proceso do 
coñecemento da realidade. 

Identifica e expresa de xeito claro e razoado os elementos e as problemáticas 
que implica o proceso do coñecemento da realidade, como é o dos seus 
graos, as súas posibilidades e os seus límites. 

Explicar teorías acerca do coñecemento e a verdade. 

Coñece e explica teorías acerca do coñecemento e a verdade, como son o 
idealismo, o realismo, o racionalismo, o empirismo, o perspectivismo, o 
consenso ou o escepticismo, e contrasta semellanzas e diferenzas entre os 
conceptos clave que manexan. 

Explicar os obxectivos, as funcións e os principais elementos da ciencia. 
Explica os obxectivos, as funcións e os principais elementos da ciencia, 
manexando termos como feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. 

Reflexionar de forma argumentada acerca de problemas comúns aos 
campos filosófico e científico. 

Identifica e reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comúns 
aos campos filosófico e científico, como son o problema dos límites e as 
posibilidades do coñecemento, a cuestión da obxectividade e a verdade, a 
racionalidade tecnolóxica, etc. 
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Coñecer que é a metafísica e comprender os seus contidos e a súa 
actividade. 

Coñece o que é a metafísica e usa a abstracción para comprender os seus 
contidos e a súa actividade, razoando sobre eles. 

Describir as principais interpretacións metafísicas. 
Describe as principais interpretacións metafísicas e os problemas que suscita 
o coñecemento metafísico da realidade. 

Explicar as consideracións filosóficas implicadas na teoría da evolución. 
Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na teoría da 
evolución, como a consideración dinámica e dialéctica da vida ou o 
indeterminismo, entre outras. 

Expoñer en que consiste o compoñente natural innato do ser humano, 
e a súa relación cos elementos culturais. 

Identifica e expón en que consiste o compoñente natural innato do ser 
humano, e a súa relación cos elementos culturais que xorden nos procesos de 
antropoxénese e humanización, dando lugar á identidade propia do ser 
humano. 

 



 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
- Actividades autoavaliables. 
- Actividades dirixidas. 
- Cuestionarios. 
- Comentario de textos guiado con preguntas. 
- Probas telemáticas. 

 
- Exame para o alumnado que deba recuperar a 1ª e a 2ª avaliación, que 
consistirá nun cuestionario similar ao realizado nos exames e 
recuperacións correspondentes. 

Instrumentos: 
- Valoración numérica das actividades realizadas na Classroom. 

Cualificación final 

A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
  
Para todo o alumnado. 
A media anterior incrementarase do seguinte xeito: 
+ 2 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas 
durante a 3ª avaliación cunha cualificación de máis de 5 puntos sobre 10. 
+ 1 punto: 
O alumnado deberá de ter entregado máis do 50% das tarefas cunha 
cualificación de máis 5 puntos sobre 10. 
+ 0,5 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado menos do 50% das tarefas cunha 
cualificación de máis de 5 puntos sobre 10. 
  
Alumnado con algunha avaliación suspensa. 
Deberá entregar as actividades de recuperación da avaliación ou 
avaliacións suspensas correspondentes, e para incrementar a nota deberá 
ter entregado en prazo as tarefas solicitadas durante a 3ª avaliación 
segundo o anterior baremo. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro terá a mesma estrutura ca das probas que se 
realizaron ao longo do curso. Formarán parte del os todos os estándares 
que figuran no apartado 1 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

NON HAI ALUMNADO PENDENTE NESTE CURSO 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación. 
O alumnado que teña algunha avaliación suspensa deberá realizar as probas 

específicas que lle permitan e recuperar e poderá incrementar a súa nota 
se realiza as actividades propostas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No 3º trimestre todo o alumnado tiña conectividade. 
 

- Activa e participativa a través da Classroom e do correo electrónico. 
-  - Entrega de actividades de cuestionario e tipo test e ferramentas interactivas. 

- Fichas e vídeos  explicativos. 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento da metodoloxía empregaranse diferentes 
materiais e recursos escollendo na medida do posible aqueles que poidan 
resultar máis atractivos para o alumnado como Kahoot, Quizziz ou 
formularios de Google. Todas elas son interactivas e moi visuais e 
preténdese aumentar a motivación do alumnado á hora da súa 
realización. 
Todas as tarefas se artellarán desde a Google Classroom. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumando envióuselle por Classroom os novos criterios de 
cualificación final. 
Correo electrónico (@ieslaxeiro.com) de todo o alumnado. 
As familias terán toda a información da modificación colgada na 
páxina web do centro e poden ver os criterios de cualificación 
tamén na Classroom do alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Definir o obxecto de estudo das ramas da antropoloxía, distinguindo 
cada unha a través de textos. 

Define e concreta con precisión o obxecto peculiar de estudo das ramas da 
antropoloxía, distinguindo cada unha a través de textos, e realiza unha 
presentación empregando as tecnoloxías da información e da comunicación. 

Diferenciar e explica a antropoloxía con respecto a outros saberes e 
outras ciencias sociais. 

Diferencia e explica a antropoloxía con respecto a outros saberes e outras 
ciencias sociais. 

Describir e explicar a orixe e a evolución da especie humana. 
Describe e explica, mediante ferramentas informáticas, a orixe e a evolución 
da especie humana. 

Delimitar os grandes períodos da evolución sociocultural (Paleolítico, 
Neolítico, revolución urbana e sociedade industrial. 

Delimita o percorrido que vai polos grandes períodos da evolución 
sociocultural (Paleolítico, Neolítico, revolución urbana e sociedade industrial), 
e elabora mapas conceptuais. 

Definir os trazos característicos da cultura. Define os trazos característicos da cultura. 

Describir o significado da interiorización da cultura. Describe o significado da interiorización da cultura. 

Definir os axentes e os procesos de endoculturación. Identifica e define os axentes e os procesos de endoculturación. 

Explicar un elemento cultural do seu contorno. 
Describe, analiza e explica algún elemento cultural do seu contorno, 
comprendendo a complexidade da diversidade cultural global e de Galicia. 

Recoñecer os elementos característicos da sociedade global 
Recoñece, a partir dunha listaxe de trazos culturais e sociais, os elementos 
característicos da sociedade global 

Distinguir as producións culturais materiais das inmateriais. Describe a través dos seus trazos as producións culturais, e distingue as 
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materiais das inmateriais. 

Describir producións materiais e inmateriais de Galicia. Describe con argumentación producións materiais e inmateriais de Galicia. 

Identificar e diferenciar os elementos da arte e da técnica. 
Identifica os elementos característicos da arte e da técnica, e diferénciaos 
desde unha óptica histórica e antropolóxica. 

Identificar os aspectos formais e semióticos do fenómeno relixioso, 
Identifica a través de pequenos textos os aspectos formais e semióticos do 
fenómeno relixioso, 

Identificar os fundamentos antropolóxicos do saber. Identifica en pequenos textos os fundamentos antropolóxicos do saber. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
- Actividades autoavaliables. 
- Actividades dirixidas. 
- Cuestionarios. 
- Comentario de textos guiado con preguntas. 
- Probas telemáticas. 

 
- Exame para o alumnado que deba recuperar a 1ª e a 2ª avaliación, que 
consistirá nun cuestionario similar ao realizado nos exames e 
recuperacións correspondentes. 

Instrumentos: 
- Valoración numérica das actividades realizadas na Classroom. 

Cualificación final 

Será a media das dúas primeiras avaliacións. 
 
Para todo o alumnado. 
A media anterior incrementarase do seguinte xeito: 
+ 2 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas 
durante a 3ª avaliación cunha cualificación de máis de 8 puntos sobre 10. 
+ 1,5 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas 
durante a 3ª avaliación cunha cualificación de entre 7 e 8 puntos sobre 10. 
+ 1 punto: 
O alumnado deberá de ter entregado o 75% das actividades cunha 
cualificación de máis de entre  6 a 7 puntos sobre 10. 
+ 0,5 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado o 50% das actividades cunha 
cualificación de máis de  5 puntos sobre 10. 
A nota non se incrementará no caso de ter entrado menos do 50% das 
tarefas. 
 
Alumnado con algunha avaliación suspensa. 
Ademais de entregar as actividades para incrementar a nota deberá de 
presentarse ao exame ao que se fixo referencia no apartado de 
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“avaliación” 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro terá a mesma estrutura ca das probas que se 
realizaron ao longo do curso. Formarán parte del os todos os estándares 
que figuran no apartado 1 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

NON HAI ALUMNADO PENDENTE NESTE CURSO 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación. 
O alumnado que teña algunha avaliación suspensa deberá realizar as probas 

específicas que lle permitan e recuperar e poderá incrementar a súa nota 
se realiza as actividades propostas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No 3º trimestre todo o alumnado tiña conectividade. 
 

- Activa e participativa a través da Classroom e do correo electrónico. 
-  - Entrega de actividades de cuestionario e tipo test e ferramentas interactivas. 

- Fichas e vídeos  explicativos. 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento da metodoloxía empregaranse diferentes 
materiais e recursos escollendo na medida do posible aqueles que poidan 
resultar máis atractivos para o alumnado como Kahoot, Quizziz ou 
formularios de Google. Todas elas son interactivas e moi visuais e 
preténdese aumentar a motivación do alumnado á hora da súa 
realización. 
Todas as tarefas se artellarán desde a Google Classroom. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumando envióuselle por Classroom os novos criterios de 
cualificación final. 
Correo electrónico (@ieslaxeiro.com) de todo o alumnado. 
As familias terán toda a información da modificación colgada na 
páxina web do centro e poden ver os criterios de cualificación 
tamén na Classroom do alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar os conceptos platónicos e aplícalos aos comentarios de texto. 

Utiliza conceptos de Platón como idea, mundo sensible, mundo intelixible, 
ben, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, 
transmigración, mímese, methexe, virtude e xustiza, entre outros, e aplícaos 
con rigor 

Explicar as teorías fundamentais da filosofía de Platón, analizar a 
relación entre realidade e coñecemento, a concepción dualista do ser 
humano e a dimensión antropolóxica e política da virtude. 

Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, as 
teorías fundamentais da filosofía de Platón, analizando a relación entre 
realidade e coñecemento, a concepción dualista do ser humano e a 
dimensión antropolóxica e política da virtude. 

Distinguir as respostas dos presocráticos en relación á orixe do Cosmos, 
os conceptos fundamentais da dialéctica de Sócrates e o 
convencionalismo democrático e o relativismo moral dos sofistas e 
relacionar esas respostas coas solucións achegadas por Platón. 

Distingue as respostas da corrente presocrática en relación á orixe do 
Cosmos, os conceptos fundamentais da dialéctica de Sócrates e o 
convencionalismo democrático e o relativismo moral dos sofistas, 
identificando os problemas da filosofía antiga, e relacionando esas respostas 
coas solucións achegadas por Platón. 

Utilizar os conceptos aristotélicos e aplicalos aos comentarios de texto. 

Utiliza con rigor conceptos do marco do pensamento de Aristóteles, como 
substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, 
teleoloxía, lugar natural, indución, dedución, abstracción, alma, monismo, 
felicidade e virtude, entre outros. 

Explicar as teorías de Aristóteles: a súa concepción da metafísica e da Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
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física, o coñecemento, a ética eudemonística e a política, en 
comparación coas teorías de Platón. 

teorías fundamentais de Aristóteles, examinando a súa concepción da 
metafísica e da física, o coñecemento, a ética eudemonística e a política, en 
comparación coas teorías de Platón. 

Explicar as relacións estre filosofía e relixión cristiá nas súas orixes, a 
través das teses de Agostiño de Hipona. 

Explica o encontro da filosofía e a relixión cristiá nas súas orixes, a través das 
teses centrais do pensamento de Agostiño de Hipona. 

Definir os conceptos de Tomé de Aquino: razón, fe, verdade, deus, e 
aplícalos aos comentarios de texto. 

Define conceptos de Tomé de Aquino, como razón, fe, verdade, deus, 
esencia, existencia, creación, inmortalidade, lei natural, lei positiva e 
precepto, entre outros, e aplícaos con rigor. 

Aplicar os conceptos de Descartes: razón, certeza, método, dúbida, 
hipótese, "cogito", idea, substancia e subxectivismo, nos comentarios 
de texto. 

Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, método, dúbida, 
hipótese, "cogito", idea, substancia e subxectivismo, entre outros, e aplícaos 
con rigor. 

Explicar as teorías fundamentais da filosofía de Descartes, analizando o 
método e a relación entre coñecemento e realidade a partir do "cogito" 
e o dualismo no ser humano, en comparación coas teorías da filosofía 
antiga e da medieval. 

Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías fundamentais da filosofía de Descartes, analizando o método e a 
relación entre coñecemento e realidade a partir do "cogito" e o dualismo no 
ser humano, en comparación coas teorías da filosofía antiga e da medieval. 

Identificar os problemas da filosofía moderna e relacionalos coas 
solucións aportadas por Descartes. 

Identifica os problemas da filosofía moderna e relaciónaos coas solucións 
aportadas por Descartes. 

Aplicar os conceptos de Hume: escepticismo, crítica, experiencia, 
percepción, inmanencia, asociación, impresións, ideas, hábito, 
contradición, causa, crenza, nos comentarios de texto. 

Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crítica, experiencia, 
percepción, inmanencia, asociación, impresións, ideas, hábito, contradición, 
causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, felicidade, contrato social, 
liberdade e deber, entre outros, e úsaos con rigor. 
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Explicar as teorías fundamentais de Hume, distinguindo os principios e 
os elementos do coñecemento respecto á verdade, a crítica á 
causalidade e á substancia en comparación coas teorías da filosofía 
antiga e da medieval, e co racionalismo moderno. 

Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías fundamentais de Hume, distinguindo os principios e os elementos do 
coñecemento respecto á verdade, a crítica á causalidade e á substancia, e o 
emotivismo moral, en comparación coas teorías da filosofía antiga e da 
medieval, e co racionalismo moderno. 

Explicar as ideas centrais do liberalismo político de Locke, identificando 
os problemas da filosofía moderna. 

Coñece e explica as ideas centrais do liberalismo político de Locke, 
identificando os problemas da filosofía moderna, e relaciónaas coas solucións 
aportadas por Hume. 

Aplicar os conceptos de Kant: sensibilidade, entendemento, razón, 
crítica, transcendental, ciencia, innato, xuízo, a priori, a posteriori, 
facultade, intuición, categoría, ilusión transcendental, idea, lei, 
fenómeno, nóumeno, vontade, deber, imperativo categórico, 
autonomía, postulado, liberdade, dignidade, persoa, nos comentarios 
de texto. 

Aplica conceptos de Kant como sensibilidade, entendemento, razón, crítica, 
transcendental, ciencia, innato, xuízo, a priori, a posteriori, facultade, 
intuición, categoría, ilusión transcendental, idea, lei, fenómeno, nóumeno, 
vontade, deber, imperativo categórico, autonomía, postulado, liberdade, 
dignidade, persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos con rigor. 

Explicar as teorías fundamentais da filosofía de Kant, analizando as 
facultades e os límites do coñecemento, e a lei moral, comparándoas 
coas teorías da filosofía antiga, medieval e moderna. 

Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías fundamentais da filosofía de Kant, analizando as facultades e os 
límites do coñecemento, a lei moral e a paz perpetua, comparándoas coas 
teorías da filosofía antiga, medieval e moderna. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
- Actividades autoavaliables. 
- Actividades dirixidas. 
- Cuestionarios. 
- Comentario de textos. 
- Probas telemáticas. 

 
- Exame para o alumnado que deba recuperar a 1ª e a 2ª avaliación, que 
consistirá nun exame similar ao realizado nas avaliacións e 
recuperacións correspondentes. 

Instrumentos: 
- Valoración numérica das actividades realizadas na Classroom. 

Cualificación final 

A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
  
Para todo o alumnado. 
A media anterior incrementarase do seguinte xeito: 
+ 2 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas 
durante a 3ª avaliación cunha cualificación de máis de 7 puntos sobre 10. 
+ 1,5 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas 
durante a 3ª avaliación cunha cualificación de entre 5 e 7 puntos sobre 10. 
+ 1 punto: 
O alumnado deberá de ter entregado máis do 50% das tarefas cunha 
cualificación de máis 5 puntos sobre 10. 
+ 0,5 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado menos do 50% das tarefas cunha 
cualificación de máis de 5 puntos sobre 10. 
  
Alumnado con algunha avaliación suspensa. 
Deberá entregar as actividades de recuperación da avaliación ou 
avaliacións suspensas correspondentes, e para incrementar a nota deberá 
ter entregado en prazo as tarefas solicitadas durante a 3ª avaliación 
segundo o anterior baremo. 
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O alumnado que non tivera asistido ás clases nin participado nos 
procedementos de avaliación pertinentes antes do 14 de marzo, data na 
que se decretou o Estado de Alarma, deberá realizar unha proba 
presencial no centro. A nota desta proba será o 100% da nota final. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro terá a mesma estrutura ca das probas que se 
realizaron ao longo do curso. Formarán parte del os todos os estándares 
que figuran no apartado 1 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Só hai un alumno coa materia de Filosofía de 1º BACH pendente. 

 O alumno foi superando as probas pertinentes durante a 1ª e 2ª 
avaliación e está pendente de entregar traballo correspondente a 
este 3º trimestre. 

- Realización das actividades entregadas ao alumno pendente. 

Criterios de cualificación: 
- Tarefas  entregadas durante a 1ª e 2ª avaliación . 
- A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións, podendo subir 

nota, máximo 1 punto, co traballo do 3º trimestre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
-  Probas pertinentes durante a 1ª e 2ª avaliación . 
- Rexistro cuantitativo das actividades entregadas telematicamente na 3ª 

avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación. 
O alumnado que teña algunha avaliación suspensa deberá realizar as probas 

específicas que lle permitan e recuperar e poderá incrementar a súa nota 
se realiza as actividades propostas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No 3º trimestre todo o alumnado tiña conectividade. 
 

- Activa e participativa a través da Classroom e do correo electrónico. 
-  - Entrega de actividades de cuestionario e tipo test e ferramentas interactivas. 

- Fichas e vídeos  explicativos. 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento da metodoloxía empregaranse diferentes 
materiais e recursos escollendo na medida do posible aqueles que poidan 
resultar máis atractivos para o alumnado como Kahoot, Quizziz ou 
formularios de Google. Todas elas son interactivas e moi visuais e 
preténdese aumentar a motivación do alumnado á hora da súa 
realización. 
Todas as tarefas se artellarán desde a Google Classroom. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumando envióuselle por Classroom os novos criterios de 
cualificación final. 
Correo electrónico (@ieslaxeiro.com) de todo o alumnado. 
As familias terán toda a información da modificación colgada na 
páxina web do centro e poden ver os criterios de cualificación 
tamén na Classroom do alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Explicar a importancia dos obxectivos que caracterizan a psicoloxía. 
Explica e estima a importancia dos obxectivos que caracterizan a psicoloxía: 
describir, explicar, predicir e modificar. 

Distinguir e relacionar as facetas teórica e práctica da psicoloxía, e 
identificar as ramas en que se desenvolven. 

Distingue e relaciona as facetas teórica e práctica da psicoloxía, e identifica as 
ramas en que se desenvolven (clínica e da saúde, da arte, das actividades 
físico-deportivas, da educación, forense, da intervención social, ambiental, 
etc.), investigando e valorando a súa aplicación nos ámbitos de atención na 
comunidade, como na familia e na infancia, na terceira idade, en minusvalías, 
muller, xuventude, minorías sociais e inmigrantes, cooperación para o 
desenvolvemento, etc. 

Describir a utilidade das técnicas e das metodoloxías de investigación 
psicolóxica (introspección, fenomenoloxía, hermenéutica, test, 
entrevista persoal, dinámica de grupos, etc.) e os seus obxectivos. 

Describe e aprecia a utilidade das técnicas e das metodoloxías de 
investigación psicolóxica, explicando as características de cada unha, como 
son os métodos comprensivos (introspección, fenomenoloxía, hermenéutica, 
test, entrevista persoal, dinámica de grupos, etc.) e os seus obxectivos 
(observación, descrición, experimentación, explicación, estudos de casos, 
etc.). 

Identificar a nivel anatómico diferentes tipos de encéfalos animais en 
comparación co humano. 

Identifica, contrasta e valora a nivel anatómico diferentes tipos de encéfalos 
animais en comparación co humano, valéndose de medios documentais. 

Explicar a organización das áreas cerebrais e as súas funcións. 
Investiga e explica a organización das áreas cerebrais e as súas funcións, e 
localiza nun debuxo as devanditas áreas. 

Explicar a influencia dos compoñentes xenéticos que interveñen na 
conduta. 

Explica a influencia dos compoñentes xenéticos que interveñen na conduta, e 
investiga e valora se estes teñen efectos distintivos entre a conduta feminina 
e a masculina. 

Distinguir e relacionar os elementos que interveñen na percepción 
(estímulo, sentido, sensación e limiares de percepción). 

Distingue e relaciona os elementos que interveñen no fenómeno da 
percepción (estímulo, sentido, sensación e limiares de percepción), 
recoñecéndoos dentro das fases do proceso perceptivo (excitación, 
transdución, transmisión e recepción). 

Explicar as achegas das principais teorías acerca da percepción: 
asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e neuropsicoloxía. 

Compara e valora as achegas das principais teorías acerca da percepción: 
asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e neuropsicoloxía. 

Expoñer a influencia dos factores individuais (motivación, actitudes e 
intereses) e sociais (cultura e hábitat) no fenómeno da percepción. 

Discirne e elabora conclusións, en colaboración grupal, sobre a influencia dos 
factores individuais (motivación, actitudes e intereses) e sociais (cultura e 
hábitat) no fenómeno da percepción, utilizando, por exemplo, os 
experimentos sobre prexuízos realizados por Allport e Kramer. 

Relacionar os conceptos de atención e concentración como puntos de 
partida da memoria. 

Relaciona os conceptos de atención e concentración como puntos de partida 
da memoria, distinguindo os tipos de atención e os tipos de alteración que 
poden sufrir. 

Expoñer a importancia dalgúns dos efectos producidos na memoria por 
desuso, interferencia, falta de motivación, etc. 

Analiza e valora a importancia dalgúns dos efectos producidos na memoria 
por desuso, interferencia, falta de motivación, etc., e expón as súas 
consecuencias de xeito argumentado. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
- Actividades autoavaliables. 
- Actividades dirixidas. 
- Cuestionarios. 
- Comentario de textos guiado con preguntas. 
- Probas telemáticas. 

 
- Exame para o alumnado que deba recuperar a 1ª e a 2ª avaliación, que 
consistirá nun cuestionario similar ao realizado nos exames e 
recuperacións correspondentes. 

Instrumentos: 
- Valoración numérica das actividades realizadas na Classroom. 

Cualificación final 

Criterios de cualificación final. 
1. A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións 
2. A 3ª avaliación só pode sumar non restar.  

1) O alumnado que presente todas as tarefas da terceira avaliación e 
estean aprobadas, sumará 2 puntos 

2) O alumnado que presentou a metade  das tarefas propostas e estean 
aprobadas sumará 1 punto 

3) O alumnado que presentou menos da metade das tarefas propostas e 
estean aprobadas, sumará 0.5 puntos 

4) O alumnado que non presentou ningunha tarefa non sumará nada, 
pero tampouco restará. 

3. O alumnado de 2º de BACH que non tivera asistido ás clases nin participado 
nos procedementos de avaliación pertinentes antes do 14 de marzo, data na 
que se decretou o Estado de Alarma, deberá realizar unha proba presencial no 
centro. A nota desta proba será o 100% da nota final. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro terá a mesma estrutura ca das probas que se 
realizaron ao longo do curso. Formarán parte del os todos os estándares 
que figuran no apartado 1 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

NON HAI ALUMNADO PENDENTE NESTE CURSO 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 Actividades de reforzo, repaso e afondamento. Non se ampliaron 

contidos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Creáronse tarefas específicas para cada nivel coa seguinte 
metodoloxía: 

- Presentación de arquivos (artigos, material 
complementario, apuntamentos.... 

- Instrucións: explicación da actividade. 
- Corrección e comentario da actividade. 
- Cualificación da tarefa. 
- Devolución de tarefa. 

 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento da metodoloxía empregaranse diferentes 
materiais e recursos escollendo na medida do posible aqueles que poidan 
resultar máis atractivos para o alumnado como Kahoot, Quizziz ou 
formularios de Google. Todas elas son interactivas e moi visuais e 
preténdese aumentar a motivación do alumnado á hora da súa 
realización. 
Todas as tarefas se artellarán desde a Google Classroom. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumando envióuselle por Classroom os novos criterios de 
cualificación final. 
Correo electrónico (@ieslaxeiro.com) de todo o alumnado. 
As familias terán toda a información da modificación colgada na 
páxina web do centro e poden ver os criterios de cualificación 
tamén na Classroom do alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Adaptación da programación didáctica: FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO. 
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ANEXO 1. Rúbrica de avaliación e cualificación das actividades do terceiro trimestre. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar 
magnitudes. 

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, 
preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para expresar os 
resultados. 

B1.4. Recoñecer os materiais e os instrumentos básicos presentes no 
laboratorio de física e de química, e coñecer e respectar as normas de 
seguridade e de eliminación de residuos para a protección ambiental. 

FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na 
etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu 
significado. 

FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece 
a súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as características específicas 
da materia, e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da 
materia, e utiliza estas últimas para a caracterización de substancias. 

FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun 
sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade. 

B2.2. Xustificar as propiedades dos estados de agregación da materia e 
os seus cambios de estado, a través do modelo cinético-molecular. 

FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos 
estados de agregación dependendo das condicións de presión e temperatura 
en que se ache. 

FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 

FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á 
interpretación de fenómenos cotiáns. 

FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os 
seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos 
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necesarias. 

B2.3. Establecer as relacións entre as variables das que depende o 
estado dun gas a partir de representacións gráficas ou táboas de 
resultados obtidas en experiencias de laboratorio ou simulacións 
dixitais. 

FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en 
relación co modelo cinético-molecular. 

B2.4. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou 
mesturas, e valorar a importancia e as aplicacións de mesturas de 
especial interese. 

FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias 
puras e mesturas, e especifica neste último caso se se trata de mesturas 
homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de 
mesturas homoxéneas de especial interese. 

FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, 
describe o procedemento seguido e o material utilizado, determina a 
concentración e exprésaa en gramos/litro. 

B2.5. Propor métodos de separación dos compoñentes dunha mestura 
e aplicalos no laboratorio. 

FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as 
propiedades características das substancias que as compoñen, describe o 
material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

O alumnado que ten algunha avaliación non superada (cando non 
acade unha nota de 5 ou superior) deberá recuperar os estándares 
imprescindibles. Neste 3º trimestre, dita recuperación realizarase 
mediante actividades de recuperación (fichas de actividades, tarefas de 
búsqueda de información e probas telemáticas a través dos formularios de 
Google e/ou Kahoot). A nota de recuperación a través destas actividades 
do 3º trimestre será dun 5 como máximo. 

O alumnado que ten as dúas primeiras avaliacións superadas, poderá 
ver incrementada a súa cualificación, unha vez feita a media das notas da 
1ª e 2ª avaliación, nun punto como máximo, a través de actividades de 
repaso, reforzo e/ou ampliación (fichas de actividades, tarefas de 
búsqueda de información, visualización de vídeos, informes das prácticas 
de laboratorio realizadas durante o 2º trimestre presencial e probas 
telemáticas a través dos formularios de Google e/ou Kahoot). 

Instrumentos: 
 
As actividades (de recuperación e de repaso, reforzo e/ou ampliación) 
serán avaliadas mediante rúbricas e probas telemáticas como os 
formularios de Google autoavaliables e/ou Kahoot). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

Para calcular a nota da avaliación ordinaria de xuño: farase a media das 
cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións tendo en conta as recuperacións 
realizadas tanto de modo presencial en ditas avaliacións como as 
actividades de recuperación realizadas no terceiro trimestre. 

Ademais, as actividades de repaso, reforzo e/ou ampliación do 3º 
trimestre poderán servir para incrementar a cualificación obtida, ata un 
máximo dun punto. Dito incremento calcularase mediante unha rúbrica 
coa escala de valoración das tarefas do 3º trimestre (Anexo 1). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria 
de xuño realizarase unha proba extraordinaria escrita con cuestións e 
exercicios, baseada nos estándares de aprendizaxe imprescindibles da 1ª e 
2ª avaliación, que será elaborada polo profesorado que impartiu clase a 
dito alumnado. 



 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 86 CENTRO: I.E.S. LAXEIRO 
CURSO: 2º ESO 
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA 

 

  

 

Se non fose posible facer unha proba escrita presencial, realizarase 
unha proba telemática mediante un formulario de Google con preguntas 
de resposta curta e dunha única opción, tomando como referencia os 
estándares de aprendizaxe imprescindibles da 1ª e 2ª avaliación, que será 
elaborada polo profesorado que impartiu clase a dito alumnado. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Realizaranse como mínimo dúas probas escritas ao ano. Unha que xa 

se levou a cabo no mes de febreiro (primeiro parcial) e a outra, debido as 
circunstancias actuais, pode levarse a cabo de forma presencial ou 
telemática coas debidas garantías, a finais de maio ou ben en xuño. 

Valoraranse ademais outros aspectos como a actitude cara á materia e 
os traballos/boletíns presentados. 

No caso de que o alumnado supere o primeiro parcial, deberá realizar 
as tarefas e a proba correspondente ao segundo parcial. Para o alumnado 
que non superou o primeiro parcial deberá realizar as actividades de 
recuperación correspondentes ao primeiro parcial e as actividades do 
segundo parcial e, deberá realizar unha proba presencial ou telemática que 
versará sobre todos os estándares imprescindibles e avaliables da materia 
(1º e 2º parcial). 

Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria 
de xuño programarase unha proba extraordinaria única para o mesmo 
nivel no mes de setembro, esta proba versará sobre todos os estándares 
imprescindibles avaliables. 

En caso de poder facer a proba presencial, será unha proba escrita con 
cuestións e exercicios dos boletíns dos contidos impartidos para o primeiro 
parcial e os correspondentes ao segundo parcial anteriores ao estado de 
alarma. 

Poderanse entregar boletíns de exercicios que axuden a que o 
alumno/a traballe os contidos do curso, pero en ningún caso se lles terá en 
conta no exame extraordinario de setembro. 

                           

Criterios de cualificación: 
Neste terceiro trimestre, o alumnado deberá realizar as tarefas 

solicitadas e entregalas dentro do prazo establecido e, na data fixada, 
realizará a proba escrita presencial ou telemática correspondente ao 
segundo parcial. A nota será calculada do seguinte xeito: 

 
A cualificación Final de Xuño reflectirá o traballo do alumnado ao longo 

de todo o curso e calcularase do seguinte xeito: 
a) Alumnado que superou o primeiro parcial de febreiro. A nota 
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final será a media aritmética da cualificación obtida no primeiro 
parcial e no segundo parcial redondeada ao enteiro máis 
próximo. 

b) Alumnado que NON superou o primeiro parcial de febreiro.  A 
nota final será a resultante da proba e as actividades de 
recuperación levadas a cabo no terceiro trimestre 
correspondentes aos contidos do primeiro e segundo parcial. 

 
A nota final debe ser igual ou superior a 5 para superar a materia na 

convocatoria ordinaria, no caso contrario, programarase unha proba 
extraordinaria única para o mesmo nivel no mes de setembro. 

O Departamento decidirá colexiadamente sobre a cualificación daquel 
alumnado que, seguindo o plan de traballo, non superou algunha das 
probas pero, a xuízo do seu profesor ou profesora, mostrou unha actitude 
positiva e unha mellora dos seus coñecementos e destrezas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O alumnado de pendentes seguirá sendo tutelado polo profesorado que 

o estaba facendo durante a primeira e segunda avaliación aínda que agora 
se modifique a metodoloxía, sendo unha aprendizaxe exclusivamente 
online. 

Facilitaráselle ao alumnado a través do Google Classroom exercicios e 
problemas nos que se traballen os contidos mínimos esixibles indicados 
nesta modificación da programación. Manterase contacto co alumnado a 
través do Google Classroom, mediante mensaxe ou videoconferencia, coa 
finalidade de solventar as dúbidas que lles poidan xurdir nos exercicios que 
se lles entregara previamente a esta situación. 

As actividades serán avaliadas mediante rúbricas e/ou escalas de 
observación e as probas serán avaliadas mediante proba escrita presencial 
ou ben telemáticas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

      Propóñense actividades de: 
A) Recuperación, para o alumnado que non superou algunha das 

avaliacións do 1º e 2º trimestre. 
B) Repaso e Reforzo das aprendizaxes e competencias imprescindibles 

do 1º e 2º trimestre, para todo o alumnado. 
C) Ampliación, para o alumnado que voluntariamente quere levalas 

a cabo, e que sexan adecuadas para a súa progresión no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe. Non son avaliables, pero poderán ser 
contadas en positivo. 

As diferentes actividades son: realización de fichas de actividades, 
tarefas con visualización de vídeos, informes de prácticas de 
laboratorio, traballos de investigación, probas telemáticas (aplicación 
Kahoot e/ou formularios de Google autoavaliables). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No tratamento da diversidade terase en conta os distintos niveis 
de coñecementos do alumnado, os distintos ritmos no proceso de 
ensinanza aprendizaxe, así como tamén os medios e os recursos dos 
que dispón para levar a cabo unha ensinanza telemática. 

As actividades do 3º trimestre fóronse realizando a través de 
Google Classroom por parte do alumnado con conectividade e 
tamén a través do correo electrónico, sobre todo aquel alumnado 
sen conectividade ao principio do trimestre. 

O seguimento e a resolución de dúbidas ou calquera incidencia 
realizouse tanto mediante Google Classroom como a través do 
correo electrónico ou mensaxes ou correos no Sixa, e tamén estando 
en contacto co titor/a do grupo e o equipo directivo. 

Materiais e recursos 

Material escrito: 
 
 Arquivos en formato pdf ou ben en formato doc ou odt de fichas 

de actividades ou resumos e das instrucións para levar a cabo as 
actividades, así como das solucións. 

 Caderno do alumnado. 
Novas Tecnoloxías: 

 
 Libro dixital de Física y Química de 2º ESO de edixgal. 
 Uso de calculadoras científicas. 
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 Uso de vídeos didácticos e/ou distintas páxinas web. 
 Uso de aplicacións educativas como Kahoot. 
 Uso de Google Classroom: para os arquivos e vídeos enviados, 

para responder a formularios de Google, para realizar Kahoot, 
para enviar as tarefas solicitadas, preguntar e responder 
dúbidas, enviar as solucións das actividades, videoconferencias 
por meet se é o caso,…  

 Uso de correo electrónico para dúbidas, envío de tarefas cando 
non o conseguen mediante Classroom,… 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Mediante Google Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes 
e expresar os resultados co erro correspondente. 

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica 
para expresar os resultados correctamente. 

B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no 
laboratorio de física e de química, e describir e respectar as normas de 
seguridade e de eliminación de residuos para a protección ambiental. 

FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece 
a súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos 
interpretativos de diferentes teorías e a necesidade da súa utilización 
para a interpretación e a comprensión da estrutura interna da materia. 

FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario. 

FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a 
súa localización no átomo. 

FQB2.1.3. Relaciona a notación co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos 
radioactivos. 

FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións 
para a súa xestión. 

B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e 
recoñecer os máis relevantes a partir dos seus símbolos. 

FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos 
na táboa periódica. 

FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases 
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nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, 
tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

B2.4. Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis 
complexas e explicar as propiedades das agrupacións resultantes. 

FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación. 

FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula 
as súas masas moleculares. 

B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e 
compostos en substancias de uso frecuente e coñecido. 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de 
uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa 
fórmula química. 

B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas 
IUPAC. 

FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

O alumnado que ten algunha avaliación non superada (cando non 
acade unha nota de 5 ou superior) deberá recuperar os estándares 
imprescindibles. Neste 3º trimestre, dita recuperación realizarase 
mediante actividades de recuperación (fichas de actividades, tarefas de 
búsqueda de información e probas telemáticas a través dos formularios de 
Google e/ou Kahoot). A nota de recuperación a través destas actividades 
do 3º trimestre será dun 5 como máximo. 

O alumnado que ten as dúas primeiras avaliacións superadas, poderá 
ver incrementada a súa cualificación, unha vez feita a media das notas da 
1ª e 2ª avaliación, nun punto como máximo, a través de actividades de 
repaso, reforzo e/ou ampliación (fichas de actividades, tarefas de 
búsqueda de información e probas telemáticas a través dos formularios de 
Google e/ou Kahoot). 

Instrumentos: 
 
As actividades (de recuperación e de repaso, reforzo e/ou ampliación) 
serán avaliadas mediante rúbricas e probas telemáticas como os 
formularios de Google autoavaliables e/ou Kahoot). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

Para calcular a nota da avaliación ordinaria de xuño: farase a media das 
cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións tendo en conta as recuperacións 
realizadas tanto de modo presencial en ditas avaliacións como as 
actividades de recuperación realizadas no terceiro trimestre. 

 
Ademais, as actividades de repaso, reforzo e/ou ampliación do 3º 

trimestre poderán servir para incrementar a cualificación obtida, ata un 
máximo dun punto. Dito incremento calcularase mediante unha rúbrica 
coa escala de valoración das tarefas do 3º trimestre (Anexo 1). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria 
de xuño realizarase unha proba extraordinaria escrita con cuestións e 
exercicios, baseada nos estándares de aprendizaxe imprescindibles da 1ª e 
2ª avaliación, que será elaborada polo profesorado que impartiu clase a 
dito alumnado. 
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Se non fose posible facer unha proba escrita presencial, realizarase 
unha proba telemática mediante un formulario de Google con preguntas 
de resposta curta e dunha única opción, tomando como referencia os 
estándares de aprendizaxe imprescindibles da 1ª e 2ª avaliación, que será 
elaborada polo profesorado que impartiu clase a dito alumnado. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Realizaranse como mínimo dúas probas escritas ao ano. Unha que xa 

se levou a cabo no mes de febreiro (primeiro parcial) e a outra, debido as 
circunstancias actuais, pode levarse a cabo de forma presencial ou 
telemática coas debidas garantías, a finais de maio ou ben en xuño. 

Valoraranse ademais outros aspectos como a actitude cara á materia e 
os traballos/boletíns presentados. 

No caso de que o alumnado supere o primeiro parcial, deberá realizar 
as tarefas e a proba correspondente ao segundo parcial. Para o alumnado 
que non superou o primeiro parcial deberá realizar as actividades de 
recuperación correspondentes ao primeiro parcial e as actividades do 
segundo parcial e, deberá realizar unha proba presencial ou telemática que 
versará sobre todos os estándares imprescindibles e avaliables da materia 
(1º e 2º parcial). 

Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria 
de xuño programarase unha proba extraordinaria única para o mesmo 
nivel no mes de setembro, esta proba versará sobre todos os estándares 
imprescindibles avaliables. 

En caso de poder facer a proba presencial, será unha proba escrita con 
cuestións e exercicios dos boletíns dos contidos impartidos para o primeiro 
parcial e os correspondentes ao segundo parcial anteriores ao estado de 
alarma. 
Poderanse entregar boletíns de exercicios que axuden a que o alumno/a 
traballe os contidos do curso, pero en ningún caso se lles terá en conta no 
exame extraordinario de setembro. 

                           

Criterios de cualificación: 
Neste terceiro trimestre, o alumnado deberá realizar as tarefas 

solicitadas e entregalas dentro do prazo establecido e, na data fixada, 
realizará a proba escrita presencial ou telemática correspondente ao 
segundo parcial. A nota será calculada do seguinte xeito: 

 
A cualificación Final de Xuño reflectirá o traballo do alumnado ao longo 
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de todo o curso e calcularase do seguinte xeito: 
c) Alumnado que superou o primeiro parcial de febreiro. A nota 

final será a media aritmética da cualificación obtida no primeiro 
parcial e no segundo parcial redondeada ao enteiro máis 
próximo. 

d) Alumnado que NON superou o primeiro parcial de febreiro.  A 
nota final será a resultante da proba e as actividades de 
recuperación levadas a cabo no terceiro trimestre 
correspondentes aos contidos do primeiro e segundo parcial. 

 
A nota final debe ser igual ou superior a 5 para superar a materia na 

convocatoria ordinaria, no caso contrario, programarase unha proba 
extraordinaria única para o mesmo nivel no mes de setembro. 

O Departamento decidirá colexiadamente sobre a cualificación daquel 
alumnado que, seguindo o plan de traballo, non superou algunha das 
probas pero, a xuízo do seu profesor ou profesora, mostrou unha actitude 
positiva e unha mellora dos seus coñecementos e destrezas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O alumnado de pendentes seguirá sendo tutelado polo profesorado que 

o estaba facendo durante a primeira e segunda avaliación aínda que agora 
se modifique a metodoloxía, sendo unha aprendizaxe exclusivamente 
online. 

Facilitaráselle ao alumnado a través do Google Classroom exercicios e 
problemas nos que se traballen os contidos mínimos esixibles indicados 
nesta modificación da programación. Manterase contacto co alumnado a 
través do Google Classroom, mediante mensaxe ou videoconferencia, coa 
finalidade de solventar as dúbidas que lles poidan xurdir nos exercicios que 
se lles entregara previamente a esta situación. 

As actividades serán avaliadas mediante rúbricas e/ou escalas de 
observación e as probas serán avaliadas mediante proba escrita presencial 
ou ben telemáticas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Propóñense actividades de: 
 
A) Recuperación, para o alumnado que non superou algunha das 

avaliacións do 1º e 2º trimestre. 
B) Repaso e Reforzo das aprendizaxes e competencias imprescindibles 

do 1º e 2º trimestre, para todo o alumnado. 
C) Ampliación, para o alumnado que voluntariamente quere levalas 

a cabo, e que sexan adecuadas para a súa progresión no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe. Non son avaliables, pero poderán ser 
contadas en positivo. 
 

As diferentes actividades son: realización de fichas de actividades, 
traballos de investigación, probas telemáticas (aplicación Kahoot e/ou 
formularios de Google autoavaliables). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No tratamento da diversidade terase en conta os distintos niveis 
de coñecementos do alumnado, os distintos ritmos no proceso de 
ensinanza aprendizaxe, así como tamén os medios e os recursos dos 
que dispón para levar a cabo unha ensinanza telemática. 

As actividades do 3º trimestre fóronse realizando a través de 
Google Classroom por parte do alumnado con conectividade e 
tamén a través do correo electrónico, sobre todo aquel alumnado 
sen conectividade ao principio do trimestre. 

O seguimento e a resolución de dúbidas ou calquera incidencia 
realizouse tanto mediante Google Classroom como a través do 
correo electrónico ou mensaxes ou correos no Sixa, e tamén estando 
en contacto co titor/a do grupo e o equipo directivo. 

Materiais e recursos 

Material escrito: 
 
 Libro de texto: Física y Química 3º ESO, Editorial Edebé. 
 Arquivos en formato pdf ou ben en formato doc ou odt de fichas 

de actividades ou resumos e das instrucións para levar a cabo as 
actividades, así como das solucións. 

 Caderno do alumnado. 
Novas Tecnoloxías: 
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 Uso de calculadoras científicas. 
 Uso de vídeos didácticos e/ou distintas páxinas web. 
 Uso de aplicacións educativas como Kahoot. 
 Uso de Google Classroom: para os arquivos e/ou vídeos 

enviados, para responder a formularios de Google e/ou para 
realizar Kahoot, para enviar as tarefas solicitadas, preguntar e 
responder dúbidas, enviar as solucións das actividades, 
videoconferencias por meet se é o caso,…  

 Uso de correo electrónico para dúbidas, envío de tarefas cando 
non o conseguen mediante Classroom,… 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Mediante Google Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
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A. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se 
formula ata que é aprobada pola comunidade científica. 

FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que 
corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

B1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de 
determinadas magnitudes. 

FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e 
describe os elementos que definen esta última. 

B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través 
de ecuacións de magnitudes. 

FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación 
de dimensións aos dous membros. 

B1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen cometer erros, e 
distinguir entre erro absoluto e relativo. 

FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida 
coñecido o valor real. 

B1.6. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e o número de 
cifras significativas correctas. 

FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun 
conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, 
utilizando as cifras significativas adecuadas. 

B1.8. Elaborar e defender un proxecto de investigación, aplicando as 
TIC. 

FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de 
interese científico, empregando as TIC. 

B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a 
estrutura da materia utilizando aplicacións virtuais interactivas. 

FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para 
interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que 
fixeron necesaria a evolución destes. 

B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na 
táboa periódica e a súa configuración electrónica. 

FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 
representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa posición 
na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu comportamento 
químico. 
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FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e 
xustifica esta clasificación en función da súa configuración electrónica. 

B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos 
de transición segundo as recomendacións da IUPAC. 

FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na 
táboa periódica. 

B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración 
electrónica dos elementos implicados e a súa posición na táboa 
periódica. 

FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a 
estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes. 

B2.6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo as 
normas da IUPAC. 

FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as 
normas da IUPAC. 

B2.8. Establecer as razóns da singularidade do carbono e valorar a súa 
importancia na constitución dun elevado número de compostos 
naturais e sintéticos. 

FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que forma 
maior número de compostos. 

B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante 
distintas fórmulas, relacionalas con modelos moleculares físicos ou 
xerados por computador, e coñecer algunhas aplicacións de especial 
interese. 

FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa 
fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

B2.10. Recoñecer os grupos funcionais presentes en moléculas de 
especial interese. 

FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da 
fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas. 
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B. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado que ten algunha avaliación non superada (cando non acade 
unha nota de 5 ou superior) deberá recuperar os estándares 
imprescindibles. Neste 3º trimestre, dita recuperación realizarase 
mediante actividades de recuperación (fichas de actividades, tarefas de 
búsqueda de información e probas telemáticas a través dos formularios de 
Google). A nota de recuperación a través destas actividades do 3º 
trimestre será dun 5 como máximo. 
O alumnado que ten as dúas primeiras avaliacións superadas, poderá ver 
incrementada a súa cualificación, unha vez feita a media das notas da 1ª e 
2ª avaliación, nun punto como máximo, a través de actividades de repaso, 
reforzo e/ou ampliación (fichas de actividades, tarefas de búsqueda de 
información e probas telemáticas a través dos formularios de Google). 

Instrumentos: 
As actividades (de recuperación e de repaso, reforzo e/ou ampliación) 
serán avaliadas mediante rúbricas e probas telemáticas como os 
formularios de Google autoavaliables. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Para calcular a nota da avaliación ordinaria de xuño: farase a media das 
cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións tendo en conta as recuperacións 
realizadas tanto de modo presencial en ditas avaliacións como as 
actividades de recuperación realizadas no terceiro trimestre. 
Ademais, as actividades de repaso, reforzo e/ou ampliación do 3º 
trimestre poderán servir para incrementar a cualificación obtida, ata un 
máximo dun punto. Dito incremento calcularase mediante unha rúbrica 
coa escala de valoración das tarefas do 3º trimestre (Anexo 1). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria de 
xuño realizarase unha proba extraordinaria escrita con cuestións e 
exercicios, baseada nos estándares de aprendizaxe imprescindibles da 1ª e 
2ª avaliación, que será elaborada polo profesorado que impartiu clase a 
dito alumnado. 
Se non fose posible facer unha proba escrita presencial, realizarase unha 
proba telemática mediante un formulario de Google con preguntas de 
resposta curta e dunha única opción, tomando como referencia os 
estándares de aprendizaxe imprescindibles da 1ª e 2ª avaliación, que será 
elaborada polo profesorado que impartiu clase a dito alumnado. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado con esta materia pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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C. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Propóñense actividades de: 
 
A) Recuperación, para o alumnado que non superou algunha das 

avaliacións do 1º e 2º trimestre. 
B) Repaso e Reforzo das aprendizaxes e competencias do 1º e 2º 

trimestre, para todo o alumnado. 
C) Ampliación, para o alumnado que voluntariamente quere levalas 

a cabo, e que sexan adecuadas para a súa progresión no proceso de 
ensinanza aprendizaxe. Non son avaliables pero poderán ser 
contadas en positivo. 
 

As diferentes actividades son: realización de fichas de actividades, 
traballos de investigación, probas telemáticas (formularios de Google). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No tratamento da diversidade terase en conta os distintos niveis 
de coñecementos do alumnado, os distintos ritmos no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe, así como tamén os medios e os recursos dos 
que dispón para levar a cabo unha ensinanza telemática. 

 
As actividades do 3º trimestre fóronse realizando a través de 

Google Classroom por parte do alumnado con conectividade e 
tamén a través do correo electrónico, sobre todo aquel alumnado 
sen conectividade ao principio do trimestre. 

 
O seguimento e a resolución de dúbidas ou calquera incidencia 

realizouse tanto mediante Google Classroom como a través do 
correo electrónico ou mensaxes ou correos no Sixa, e tamén estando 
en contacto coa titora do grupo e o equipo directivo. 

Materiais e recursos 

Material escrito: 
 
 O libro de texto: Física y Química 4º ESO, Editorial Bruño. 
 Arquivos en formato pdf ou ben en formato doc ou odt de fichas 

de actividades ou resumos e das instrucións para levar a cabo as 
actividades, así como das solucións. 

 Caderno do alumnado. 
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Novas Tecnoloxías: 
 

 Uso de calculadoras científicas. 
 Uso de vídeos didácticos e/ou distintas páxinas web. 
 Uso de Google Classroom: para os arquivos e/ou vídeos 

enviados, para responder a formularios de Google, para enviar 
as tarefas solicitadas, preguntar e responder dúbidas, enviar as 
solucións das actividades, videoconferencias por meet se é o 
caso,…  

 Uso de correo electrónico para dúbidas, envío de tarefas cando 
non o conseguen mediante Classroom,… 
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D. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Mediante Google Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterios de avaliación 
Competencias 

Clave 
Estándares de aprendizaxe 

IMPRESCINDIBLES E AVALIABLES NESTE CURSO ESCOLAR 2019-2020 

B1.1. Utilizar correctamente os materiais e os produtos do 
laboratorio. 

CAA 
CMCCT 

CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio necesario segundo o tipo de 
traballo que vaia realizar. 

B1.2. Cumprir e respectar as normas de seguridade e hixiene do 
laboratorio. 

CMCCT 
CSC 

CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e hixiene que rexen nos 
traballos de laboratorio. 

B1.3. Contrastar algunhas hipóteses baseándose na 
experimentación, na compilación de datos e na análise de 
resultados. 

CAA 
CD 

CSIEE 

CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, incluídas as 
tecnoloxías da información e da comunicación, para transferir información de carácter 
científico. 

B1.4. Aplicar as técnicas e o instrumental axeitado para identificar 
magnitudes. 

CAA 
CMCCT 

CAAB1.4.1. Determina e identifica medidas de volume, masa ou temperatura utilizando 
ensaios de tipo físico ou químico. 

B1.5. Preparar disolucións de diversa índole, utilizando estratexias 
prácticas. 

CAA 
CMCCT 

CAAB1.5.1. Decide que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar para a preparación 
dunha disolución concreta. 

B4.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as habilidades 
propias do traballo científico. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

B4.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da 
experimentación ou a observación e a argumentación. 

CAA 
CCL 

CMCCT 
CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

B4.5. Presentar e defender en público o proxecto de investigación 
realizado. 

CSIEE 
CCL 

CMCCT 
CD 

CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre un tema de interese 
científico-tecnolóxico ou relativo a animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno 
ou a alimentación e a nutrición humanas, para a súa presentación e defensa na aula. 

CCL 
CAAB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, 
tanto verbalmente como por escrito. 
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NON AVALIABLES (ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DO 3º TRIMESTRE) NESTE CURSO 2019-2020 

B1.6. Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as 
técnicas instrumentais adecuadas. 

CAA 
CMCCT 

CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e purificación de substancias se 
debe utilizar nalgún caso concreto. 

B2.1. Precisar en que consiste a contaminación, e categorizar e 
identificar os tipos máis representativos. 

CSC 
CMCCT 

CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

B2.2. Contrastar en que consisten os efectos ambientais da 
contaminación atmosférica, tales como a chuvia ácida, o efecto 
invernadoiro, a destrución da capa de ozono e o cambio climático. 

CMCCT 
CSC 

CAAB2.2.2. Categoriza, recoñece e distingue os efectos ambientais da contaminación 
atmosférica máis coñecidos, como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución da 
capa de ozono ou o cambio global a nivel climático, e valora os seus efectos negativos para 
o equilibrio do planeta. 

B2.4. Identificar os axentes contaminantes da auga, informar 
sobre o tratamento de depuración desta e compilar datos de 
observación e experimentación para detectar contaminantes nela. 

CAA 
CMCCT 

CSC 
CSIEE 

CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contaminantes da auga, coñece o seu 
tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección. 

B3.3. Compilar, analizar e discriminar información sobre tipos de 
innovación en produtos e procesos, a partir de exemplos de 
empresas punteiras en innovación. 

CSC 
CSIEE 
CCL 

CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta como a innovación é ou pode ser un factor de 
recuperación económica dun país. 

B3.4. Utilizar axeitadamente as tecnoloxías da información e da 
comunicación na procura, na selección e no proceso da 
información encamiñadas á investigación ou ao estudo que 
relacione o coñecemento científico aplicado á actividade 
profesional. 

CAA 
CD 
CSC 

CSIEE 

CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da información e da comunicación no 
ciclo de investigación e desenvolvemento. 

 

*Os estándares na cor verde son traballados neste terceiro trimestre mediante actividades de ampliación para o alumnado que voluntariamente quere levalas a 

cabo ou ben, alumnado que polas súas características e condicións lle resultan adecuadas para a súa progresión no proceso de ensinanza aprendizaxe. Son 

actividades de investigación e prácticas de laboratorio que se poden levar a cabo nos seus fogares. NON SON AVALIABLES pero servirán para mellorar a 

cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Considérase que un/unha alumno/a supera a materia cando acada un 

nivel de desempeño igual ou maior que 5 nos estándares prioritarios, 

estándares en negriña (ver no apartado 1 os estándares Imprescindibles). 

O alumnado deberá recuperar todos os estándares prioritarios nos cales 

acade un nivel de desempeño inferior que 5. A recuperación de cada estándar 

levarase a cabo neste 3º trimestre mediante a realización de Actividades de 

Recuperación (boletíns de exercicios e probas telemáticas en Kahoot ou ben 

formularios de Google). Os estándares recuperados mediante estas 

Actividades serán cualificados cun 5 como nota máxima, debido a que a 

maioría dos estándares prioritarios avaliables neste curso foron impartidos no 

1º trimestre e xa se realizaron, no comezo do 2º trimestre, as probas 

presenciais de recuperación correspondentes. Por outro lado, é complicado 

verificar que ditas actividades son levadas a cabo polo propio alumnado. 

O alumnado que acadou un nivel de desempeño igual ou maior que 5 

nos estándares prioritarios pode ver incrementada a súa cualificación, 1 

punto como máximo, levando a cabo Actividades de Repaso, Reforzo e/ou 

Ampliación (boletíns de exercicios, prácticas de laboratorio, traballos de 

investigación e probas telemáticas en Kahoot ou ben formularios de Google). 

Instrumentos:  
As actividades serán avaliadas mediante rúbricas, escalas de observación 

e probas telemáticas autoavaliables como Kahoot e formularios de Google. 

Cualificación final 

             
                  

 
                      

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final de Xuño reflectirá o traballo do alumnado ao longo de todo 

o curso e calcularase mediante a media da nota da primeira e a segunda 

avaliación tendo en conta as recuperacións (inclusive as actividades de 

recuperación levadas a cabo no terceiro trimestre).  

Por outro lado, as actividades do terceiro trimestre (de repaso, reforzo e 

ampliación) servirán para mellorar a cualificación obtida na primeira e na 

segunda avaliación, podendo sumar como máximo un punto sobre a nota 

media. Para saber a cantidade exacta que se lle incrementa a nota media 

empregamos unha rúbrica (ver o documento anexo 1. Rúbrica de avaliación 

e cualificación das actividades do terceiro trimestre). 
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A nota final da avaliación ordinaria en xuño obterase como a media 

aritmética das cualificacións das dúas primeiras avaliacións máis o 

incremento, redondeada ao enteiro máis próximo. Non obstante, tendo en 

conta o carácter formativo e continuo da avaliación, terase moi en conta a 

progresión cara o positivo tanto no grao de madurez como de superación 

persoal que o alumno/a teña demostrado durante o curso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria de 

xuño programarase unha proba extraordinaria única para o mesmo nivel no 

mes de setembro, esta proba versará sobre todos os estándares 

imprescindibles avaliables na 1ª e 2ª avaliación e será proposta polo 

profesorado que impartiu clase ao alumnado que deba realizala.  

En caso de poder facer a proba presencial, será unha proba escrita con 

cuestións e exercicios dos boletíns das unidades didácticas impartidas na 

primeira e segunda avaliación. 

Se non é posible facer unha proba presencial será unha proba telemática. 

Elaborarase un formulario de Google con preguntas de resposta curta e 

dunha única opción, similar as propostas nas actividades de recuperación do 

3º trimestre, tomando como referentes os estándares prioritarios.  

Poderanse entregar boletíns de exercicios que axuden a que o alumno/a 

traballe os contidos do curso, pero en ningún caso se lles terá en conta no 

exame extraordinario de setembro.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Nesta materia non hai alumnado coa materia pendente. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Propóñense actividades de: 

A) Recuperación, para o alumnado que acadou un nivel de 

desempeño inferior que 5 nos estándares prioritarios. 

B) Repaso e Reforzo,  para o alumnado que acadou un nivel de 

desempeño igual ou maior que 5 nos estándares prioritarios. 

C) Ampliación, para o alumnado que voluntariamente quere levalas 

a cabo ou ben, alumnado que polas súas características e 

condicións lle resultan adecuadas para a súa progresión no 

proceso de ensinanza aprendizaxe.  NON SON AVALIABLES 

pero servirán para mellorar a cualificación obtida na primeira e 

na segunda avaliación. 

As actividades son visualizacións de vídeos/videotutoriais, realización 

de boletíns de exercicios, prácticas de laboratorio no fogar, traballos de 

investigación en Canva e/ou Google Docs, probas telemáticas en 

Kahoot ou ben formularios de Google 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O tratamento da diversidade debe producirse desde o momento da 

detención dos distintos niveis de coñecementos e actitudes dos alumnos 

e alumnas así como dos medios e recursos dos cales dispón para levar a 

cabo unha ensinanza telemática. 

 

 Alumnado con conectividade: mantemos contacto mediante 

email, WhatsApp, mensaxes no taboleiro do Classroom e 

videoconferencias con meet para facer o seguimento das 

actividades e a resolución das dúbidas que van xurdindo. 
 

 Alumnado sen conectividade:  unha vez resoltos os problemas de 

conexión, todo o alumnado manifestou non ter problemas para 

seguir coa formación telemática dende os seus fogares no 

terceiro trimestre.  
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Materiais e recursos 

Material escrito 

 O libro de texto empregado será: Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Profesional da Editorial Oxford University Press.  

 Arquivos en formato imprimible (.pdf) ou ben en formato editable 

(.doc ou .odt) de boletíns de exercicios e instrucións para levar a 

cabo as actividades. 

 

Material manipulable 

 Material funxible. 

 Material de debuxo: regra. 

 Papel milimetrado ou cuadriculado. 

 Material do fogar para a realización das prácticas de laboratorio. 

 

Novas Tecnoloxías 

 Uso de calculadoras científicas. 

 Uso de vídeos e documentais de distintas páxinas web. 

 Uso de apps como Kahoot. 

 Uso de videotitoriais e vídeos realizados por a docente. 

 Pósters en Canva. 

 Uso de Google Classroom: videoconferencias por meet, responder 

formularios de Google, elaborar traballos de investigación ou 

realizar exercicios empregando Google Docs, compartir traballos 

en Drive, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Este documento será publicado na clase virtual da materia de CAAP no 
Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterios de avaliación 
Competencias 

Clave 
Estándares de aprendizaxe 

IMPRESCINDIBLES E AVALIABLES NESTE CURSO ESCOLAR 2019-2020 

B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade 
científica: formular problemas e emitir hipóteses, propor modelos, 
elaborar estratexias de resolución de problemas e deseños 
experimentais, analizar os resultados e realizar experiencias. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

FQB1.1.2. Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das magnitudes 
empregando a notación científica, estima os erros absoluto e relativo asociados e 
contextualiza os resultados.  

CMCCT 
FQB1.1.3. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as 
magnitudes nun proceso físico ou químico.  

CMCCT 
FQB1.1.4. Distingue magnitudes escalares e vectoriais, e opera adecuadamente con 
elas. 

CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 

FQB1.1.5. Elabora e interpreta representacións gráficas de procesos físicos e 
químicos a partir dos datos obtidos en experiencias de laboratorio ou virtuais, e 
relaciona os resultados obtidos coas ecuacións que representan as leis e os 
principios subxacentes. 

B2.1. Explicar a teoría atómica de Dalton e as leis básicas 
asociadas ao seu establecemento. 

CMCCT 
FQB2.1.1. Xustifica a teoría atómica de Dalton e a descontinuidade da materia a 
partir das leis fundamentais da química, e exemplifícao con reaccións. 

B2.2. Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para 
establecer relacións entre a presión, o volume e a temperatura. 

CMCCT 
FQB2.2.1. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a 
ecuación de estado dos gases ideais. 

B2.3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas 
moleculares e determinar fórmulas moleculares. 

CMCCT 
FQB2.3.1. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura, 
relacionando a presión total dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado 
dos gases ideais. 

CMCCT 
FQB2.3.2. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa 
composición centesimal, aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 

B2.4. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de 
disolucións dunha concentración dada, expresala en calquera das 
formas establecidas, e levar a cabo a súa preparación. 

CMCCT 

FQB2.4.1.Expresa a concentración dunha disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en 
peso e en volume; leva a cabo e describe o procedemento de preparación no 
laboratorio de disolucións dunha concentración determinada e realiza os cálculos 
necesarios, tanto para o caso de solutos en estado sólido como a partir doutra de 
concentración coñecida. 
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B2.5. Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha 
disolución e o disolvente puro, e comprobalo experimentalmente. 

CMCCT 
FQB2.5.1. Experimenta e interpreta a variación das temperaturas de fusión e 
ebulición dun líquido ao que se lle engade un soluto, relacionándoo con algún 
proceso de interese no contorno. 

CMCCT 
FQB2.5.2. Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o paso de ións a 
través dunha membrana semipermeable. 

B3.1. Formular e nomear correctamente as substancias que 
interveñen nunha reacción química dada, e levar a cabo no 
laboratorio reaccións químicas sinxelas. 

CMCCT 
CSIEE 

FQB3.1.1. Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo 
(neutralización, oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial. 

B3.2. Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos 
que interveñan reactivos limitantes e reactivos impuros, e cuxo 
rendemento non sexa completo. 

CMCCT 
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da 
masa a distintas reaccións. 

CMCCT 
FQB3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan compostos en 
estado sólido, líquido ou gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo 
limitante ou un reactivo impuro. 

CMCCT 
FQB3.2.4. Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos 
estequiométricos. 

B4.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre 
reaccións endotérmicas e exotérmicas. 

CMCCT 
FQB4.3.1. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e 
interpretando os diagramas entálpicos asociados. 

B4.4. Describir as posibles formas de calcular a entalpía dunha 
reacción química. 

CMCCT 
FQB4.4.1. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, 
coñecendo as entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha 
transformación química dada, e interpreta o seu signo. 

B4.5. Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o 
segundo principio da termodinámica en relación aos procesos 
espontáneos. 

CMCCT 
FQB4.5.1. Predí a variación de entropía nunha reacción química dependendo da 
molecularidade e do estado dos compostos que interveñen. 

B4.6. Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a 
espontaneidade dun proceso químico en determinadas condicións 
a partir da enerxía de Gibbs. 

CMCCT 
FQB4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a 
espontaneidade dunha reacción química. 

CMCCT 
FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos 
factores entálpicos, antrópicos e da temperatura. 
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NON AVALIABLES (ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DO 3º TRIMESTRE) NESTE CURSO 2019-2020 

B5.1. Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e 
aromáticos, relacionándoos con compostos de interese biolóxico e 
industrial. 

CMCCT 
FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC hidrocarburos de cadea 
aberta e pechada, e derivados aromáticos.  

B5.2. Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións 
osixenadas e nitroxenadas.  

CMCCT 
FQB5.2.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC compostos orgánicos 
sinxelos cunha función osixenada ou nitroxenada. 

B5.4. Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria 
do petróleo e do gas natural. 

CMCCT FQB5.4.2. Explica a utilidade das fraccións do petróleo. 

B6.2. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que 
describen o movementos nun sistema de referencia adecuado.  

CMCCT 
FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, 
velocidade e aceleración nun sistema de referencia dado.  

B6.3. Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular, 
e aplicalas a situacións concretas. 

CMCCT 
FQB6.3.1. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a 
partir da expresión do vector de posición en función do tempo.  

CMCCT 
FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento 
dun corpo nun plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme 
(MRU) e movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

B6.8. Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano 
como a composición de dous movementos unidimensionais 
rectilíneo uniforme (MRU) e/ou rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA). 

CMCCT 
FQB6.8.1. Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen, 
e calcula o valor de magnitudes tales como alcance e altura máxima, así como valores 
instantáneos de posición, velocidade e aceleración. 

CMCCT 
FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos 
descompoñéndoos en dous movementos rectilíneos. 

B7.1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

CMCCT 
FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante 
e extraendo consecuencias sobre o seu estado de movemento. 

CMCCT 
FQB7.1.2. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en 
diferentes situacións de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da 
dinámica. 

*Os estándares na cor verde son traballados neste terceiro trimestre mediante actividades de ampliación para o alumnado que voluntariamente quere levalas a 

cabo ou ben, alumnado que polas súas características e condicións lle resultan adecuadas para a súa progresión no proceso de ensinanza aprendizaxe. NON SON 

AVALIABLES pero servirán para mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Considérase que un/unha alumno/a supera a materia cando acada un 

nivel de desempeño igual ou maior que 5 nos estándares prioritarios, 

estándares en negriña (ver no apartado 1 os estándares Imprescindibles). 

O alumnado deberá recuperar todos os estándares prioritarios nos cales 

acade un nivel de desempeño inferior que 5. A recuperación de cada estándar 

levarase a cabo neste 3º trimestre mediante a realización de Actividades de 

Recuperación (boletíns de exercicios e probas telemáticas en Kahoot ou ben 

formularios de Google). Os estándares recuperados mediante estas 

Actividades serán cualificados cun 5 como nota máxima, debido a que a 

maioría dos estándares prioritarios avaliables neste curso foron impartidos no 

1º trimestre e xa se realizaron, no comezo do 2º trimestre, as probas 

presenciais de recuperación correspondentes. Por outro lado, é complicado 

verificar que ditas actividades son levadas a cabo polo propio alumnado. 

O alumnado que acadou un nivel de desempeño igual ou maior que 5 

nos estándares prioritarios pode ver incrementada a súa cualificación, 1 

punto como máximo, levando a cabo Actividades de Repaso, Reforzo e/ou 

Ampliación (boletíns de exercicios, traballos de investigación e probas 

telemáticas en Kahoot ou ben formularios de Google). 

Instrumentos:  
As actividades serán avaliadas mediante rúbricas, escalas de observación 

e probas telemáticas autoavaliables como Kahoot e formularios de Google. 

Cualificación final 

             
                  

 
                      

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final de Xuño reflectirá o traballo do alumnado ao longo de todo 

o curso e calcularase mediante a media da nota da primeira e a segunda 

avaliación tendo en conta as recuperacións (inclusive as actividades de 

recuperación levadas a cabo no terceiro trimestre).  

Por outro lado, as actividades do terceiro trimestre (de repaso, reforzo e 

ampliación) servirán para mellorar a cualificación obtida na primeira e na 

segunda avaliación, podendo sumar como máximo un punto sobre a nota 

media. Para saber a cantidade exacta que se lle incrementa a nota media 

empregamos unha rúbrica (ver o documento anexo 1. Rúbrica de avaliación 

e cualificación das actividades do terceiro trimestre). 
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A nota final da avaliación ordinaria en xuño obterase como a media 

aritmética das cualificacións das dúas primeiras avaliacións máis o 

incremento, redondeada ao enteiro máis próximo. Non obstante, tendo en 

conta o carácter formativo e continuo da avaliación, terase moi en conta a 

progresión cara o positivo tanto no grao de madurez como de superación 

persoal que o alumno/a teña demostrado durante o curso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria de 

xuño programarase unha proba extraordinaria única para o mesmo nivel no 

mes de setembro, esta proba versará sobre todos os estándares 

imprescindibles avaliables na 1ª e 2ª avaliación e será proposta polo 

profesorado que impartiu clase ao alumnado que deba realizala.  

En caso de poder facer a proba presencial, será unha proba escrita con 

cuestións e exercicios dos boletíns das unidades didácticas impartidas na 

primeira e segunda avaliación. 

Poderanse entregar boletíns de exercicios que axuden a que o alumno/a 

traballe os contidos do curso, pero en ningún caso se lles terá en conta no 

exame extraordinario de setembro.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Realizaranse como mínimo dúas probas escritas ao ano. Unha que xa se 

levou a cabo no mes de febreiro (primeiro parcial) e a outra, debido as 

circunstancias actuais, pode levarse a cabo de forma presencial ou telemática 

coas debidas garantías, a finais de maio ou ben en xuño.  

Valoraranse ademais outros aspectos como a actitude cara á materia e os 

traballos/boletíns presentados. 

No caso de que o alumnado supere o primeiro parcial, deberá realizar as 

tarefas e a proba correspondente ao segundo parcial. Para o alumnado que 

non superou o primeiro parcial deberá realizar as actividades de recuperación 

correspondentes ao primeiro parcial e as actividades do segundo parcial e, 

deberá realizar unha proba presencial ou telemática de toda a materia (1º e 2º 

parcial). 

Para o alumnado que NON supere a materia na Convocatoria Ordinaria 

de Xuño programarase unha proba extraordinaria única para o mesmo nivel 

no mes de setembro sobre toda a materia.  

En caso de poder facer a proba presencial, será unha proba escrita con 

cuestións e exercicios dos boletíns traballados durante todo o curso. 

Poderanse entregar boletíns de exercicios que axuden a que o alumno/a 

traballe os contidos do curso, pero en ningún caso se lles terá en conta no 

exame extraordinario de setembro. 
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Criterios de cualificación: 
Neste terceiro trimestre, o alumnado deberá realizar as tarefas solicitadas 

e entregalas dentro do prazo establecido e, na data fixada, realizará a proba 

escrita presencial ou telemática correspondente ao segundo parcial. A nota 

será calculada do seguinte xeito: 

A cualificación Final de Xuño reflectirá o traballo do alumnado ao longo 

de todo o curso e calcularase do seguinte xeito: 

a) Alumnado que SUPEROU o 1º parcial de febreiro. A nota final 

será a media aritmética da cualificación obtida no primeiro 

parcial e no segundo parcial redondeada ao enteiro máis 

próximo. 

 

b) Alumnado que NON superou o 1º parcial de febreiro. A nota 

final será a resultante da proba e as actividades de recuperación 

levadas a cabo durante todo o curso (contidos do 1º e 2º parcial).  

 

A nota final debe ser igual ou superior a 5 para superar a materia na 

convocatoria ordinaria, no caso contrario, programarase unha proba 

extraordinaria única para o mesmo nivel no mes de setembro. 

O Departamento decidirá colexiadamente sobre a cualificación daquel 

alumnado que, seguindo o plan de traballo, non superou algunha das probas 

pero, a xuízo do seu profesor ou profesora, mostrou unha actitude positiva e 

unha mellora continua dos seus coñecementos e destrezas.  

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
O alumnado de pendentes seguirá sendo tutelado polo profesorado que o 

estaba facendo durante a primeira e segunda avaliación aínda que agora se 

modifique a metodoloxía, sendo unha aprendizaxe exclusivamente online.  

Facilitaráselle ao alumnado a través do Google Classroom exercicios e 

problemas nos que se traballen os contidos da materia. Manterase contacto 

co alumnado a través do Google Classroom, mediante mensaxe ou 

videoconferencia, coa finalidade de solventar as dúbidas que lles poidan 

xurdir así como para entregarlles o material pertinente. 

As actividades serán avaliadas mediante rúbricas e/ou escalas de 

observación e as probas serán avaliadas mediante proba escrita presencial ou 

ben telemática. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Propóñense actividades de: 

D) Recuperación, para o alumnado que acadou un nivel de 

desempeño inferior que 5 nos estándares prioritarios. 

E) Repaso e Reforzo,  para o alumnado que acadou un nivel de 

desempeño igual ou maior que 5 nos estándares prioritarios. 

F) Ampliación, para o alumnado que voluntariamente quere levalas 

a cabo ou ben, alumnado que polas súas características e 

condicións lle resultan adecuadas para a súa progresión no 

proceso de ensinanza aprendizaxe.  NON SON AVALIABLES 

pero servirán para mellorar a cualificación obtida na primeira e 

na segunda avaliación. 

As actividades son visualizacións de vídeos/videotutoriais, realización 

de boletíns de exercicios, traballos de investigación en Canva e/ou 

Google Docs, probas telemáticas en Kahoot ou ben formularios de 

Google 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O tratamento da diversidade debe producirse desde o momento da 

detención dos distintos niveis de coñecementos e actitudes dos alumnos 

e alumnas así como dos medios e recursos dos cales dispón para levar a 

cabo unha ensinanza telemática. 

 

 Alumnado con conectividade: mantemos contacto mediante 

email, WhatsApp, mensaxes no taboleiro do Classroom e 

videoconferencias con meet para facer o seguimento das 

actividades e a resolución das dúbidas que van xurdindo. 
 

 Alumnado sen conectividade: unha vez resoltos os problemas de 

conexión, todo o alumnado manifestou non ter problemas para 

seguir coa formación telemática dende os seus fogares no 

terceiro trimestre.  
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Materiais e recursos 

Material escrito 

 O libro de texto empregado será: “Física y Química”. 

EDITORIAL EDEBÉ. 

  Arquivos en formato imprimible (.pdf) ou ben en formato editable 

(.doc ou .odt) de boletíns de exercicios e instrucións para levar a 

cabo as actividades. 

 

Material manipulable 

 Material funxible. 

 Material de debuxo: regra. 

 Papel milimetrado ou cuadriculado. 

 

Novas Tecnoloxías 

 Uso de calculadoras científicas. 

 Uso de vídeos e documentais de distintas páxinas web. 

 Uso de apps como Kahoot. 

 Uso de videotitoriais e vídeos realizados por a docente. 

 Pósters en Canva. 

 Uso de Google Classroom: videoconferencias por meet, responder 

formularios de Google, elaborar traballos de investigación ou 

realizar exercicios empregando Google Docs, compartir traballos 

en Drive, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Este documento será publicado na clase virtual da materia de Física e 
Química no Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: I.E.S. LAXEIRO 
CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: QUÍMICA 

DEPARTAMENTO: FÍSICA E QUÍMICA 
DATA: 15 MAYO 2020 

 

CENTRO: I.E.S. LAXEIRO 
CURSO: 2º BACH 
MATERIA: QUÍMICA 
DATA: 15 MAIO 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

IMPRESCINDIBLES E AVALIABLES NESTE CURSO ESCOLAR 2019-2020 

 B1.2. Aplicar a prevención de riscos no laboratorio de 

química e coñecer a importancia dos fenómenos químicos 

e as súas aplicacións aos individuos e á sociedade. 

 

QUB1.2.1. Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregando as 

normas de seguridade adecuadas para a realización de experiencias químicas 

B2.2. Recoñecer a importancia da teoría mecanocuántica 

para o coñecemento do átomo. 

QUB2.2.1.  Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a 

teoría mecanocuántica que define o modelo atómico actual, en relación co 

concepto de órbita e orbital. 

B2.5. Establecer a configuración electrónica dun átomo 

en relación coa súa posición na táboa periódica. 

QUB2.5.1. Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa 

posición na táboa periódica e os números cuánticos posibles do electrón 

diferenciador. 

B2.6. Identificar os números cuánticos para un electrón 

segundo no orbital en que se atope. 

FQB2.6.1. Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura 

electrónica ou a súa posición na táboa periódica. 

B2.7. Coñecer a estrutura básica dosistema periódico 

actual, definir as propiedades periódicas estudadas e 

describir a súa variación ao longo dun grupo ou período. 

FQB2.7.1. Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización, 

afinidade electrónica e electronegatividade en grupos e períodos, comparando 

as devanditas propiedades para elementos diferentes. 

B2.8. Utilizar o modelo de enlace correspondente para 

explicar a formación de moléculas, de cristais e de 

estruturas macroscópicas, e deducir as súas propiedades. 

QUB2.8.1. Xustifica a estabilidade das moléculas ou dos cristais formados 

empregando a regra do octeto ou baseándose nas interaccións dos electróns da 

capa de valencia para a formación dos enlaces. 

 B2.9. Construír ciclos enerxéticos do tipo Born-Haber 

para calcular a enerxía de rede, analizando de forma 

cualitativa a variación deenerxía de rede en diferentes 

FQB2.9.2. Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos 

aplicando a fórmula de Born-Landé para considerar os factores dos que depende 

a enerxía reticular. 
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compostos  

B2.10. Describir as características básicas do enlace 

covalente empregando diagramas de Lewis e utilizar a 

TEV para a súa descrición máis complexa. 

FQB2.10.1 Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou a 

teoría máis axeitados para explicar a súa xeometría 

QUB2.10.2. Representa a xeometría molecular de distintas substancias 

covalentes aplicando a TEV e a TRPECV. 

B2.11. Empregar a teoría da hibridación para explicar o 

enlace covalente e a xeometría de distintas moléculas. 

QUB2.11.1. Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos 

covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e 

orgánicos. 

B2.12. Coñecer as propiedades dosmetais empregando as 

diferentes teorías estudadas para a formación do enlace 

metálico. 

QUB2.12.1.  Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo do 

gas electrónico, aplicándoo tamén a substancias semicondutoras e 

supercondutoras. 

B2.13. Explicar a posible condutividade eléctrica dun 

metal empregando a teoría de bandas. 

QUB2.13.1 Describe o comportamento dun elemento como illante, condutor ou 

semicondutor eléctrico, utilizando a teoría de bandas. 

B2.14. Recoñecer os tipos de forzas intermoleculares e 

explicar como afectan as propiedades de determinados 

compostos en casos concretos. 

QUB2.14.1 Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar 

como varían as propiedades específicas de diversas substancias en función das 

devanditas interaccións. 

B2.15. Diferenciar as forzas intramoleculares das 

intermoleculares en compostos iónicos ou covalentes. 

QUB2.15.1 Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa 

enerxía correspondente ás forzas intermoleculares, xustificando o 

comportamento fisicoquímico das moléculas. 

B3.1. Definir velocidade dunha reacción e aplicar a teoría 

das colisións e do estado de transición utilizando o 

concepto de enerxía de activación. 

QUB3.1.1 Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes 

que interveñen 

B3.2. Xustificar como a natureza e a concentración dos 

reactivos, a temperatura e a presenza de catalizadores 

modifican a velocidade de reacción 

QUB3.2.1 Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha 

reacción. 

B3.4. Aplicar o concepto de equilibrio químico para QUB3.4.1 Interpreta o valor do cociente de reacción comparándoo coa 
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predicir a evolución dun sistema. constante de equilibrio, prevendo a evolución dunha reacción para alcanzar o 

equilibrio. 

B3.5. Expresar matematicamente a constante de 

equilibrio dun proceso no que interveñen gases, en 

función da concentración e das presións parciais. 

QUB3.5.1 Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un 

equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou concentración. 

QUB3.5.2 Calcula as concentracións ou presións parciais das substancias 

presentes nun equilibrio químico empregando a lei de acción de masas, e 

deduce como evoluciona o equilibrio ao variar a cantidade de produto ou 

reactivo. 

B3.6. Relacionar Kc e Kp en equilibrios con gases, 

interpretando o seu significado, e resolver problemas de 

equilibrios homoxéneos en 

QUB3.6.1 Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de 

concentracións e constantes de equilibrio Kc e Kp. 

B3.7. Resolver problemas de equlibrios heteroxéneos, 

con especial atención aos de disoluciónprecipitación. 
QUB3.7.1 Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a lei de 

Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido, e aplícao 

experimentalmente como método de separación e identificación de mesturas de 

sales disolvidos. 

B3.8. Aplicar o principio de Le Chatelier a distintos tipos 

de reaccións tendo en conta o efecto da temperatura, a 

presión, o volume e a concentración das substancias 

presentes, predicindo a evolución do sistema. 

QUB3.8.1 Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun 

sistema en equilibrio ao modificar a temperatura, a presión, o volume ou a 

concentración que o definen, utilizando como exemplo a obtención industrial do 

amoníaco. 

B3.9. Valorar a importancia do principio de Le Chatelier 

en diversos procesos industriais 
QUB3.9.1 Analiza os factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas 

velocidades de reacción e na evolución dos equilibrios para optimizar a obtención 

de compostos de interese industrial, como por exemplo o amoníaco. 

B3.10. Explicar como varía a solublidade dun sal polo 

efecto dun ión común. 
QUB3.10.1 Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica ao 

engadir un ión común, e verifícao experimentalmente nalgúns casos concretos. 

B3.11. Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as QUB3.11.1 Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando 
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substancias que poden actuar como ácidos ou bases. a teoría de Brönsted-Lowry dos pares de ácido-base conxugados. 

B3.12. Determinar o valor do pH de distintos tipos de 

ácidos e bases. 
 QUB3.12.1 Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácido-base 

de distintas disolucións segundo o tipo de composto disolvido nelas, e determina 

teoricamente e experimentalmente o valor do pH destas. 

B3.13. Explicar as reaccións ácido-base e a importancia 

dalgunha delas, así como as súas aplicacións prácticas. 
 QUB3.13.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-base 

dunha disolución de concentración descoñecida, realizando os cálculos 

necesarios. 

B3.14. Xustificar o pH resultante na hidrólise dun sal. QUB3.14.1 Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga 

aplicando o concepto de hidrólise, e escribr os procesos intermedios e os 

equilibrios que teñen lugar. 

B3.15. Utilizar os cálculos este quiométricos necesarios 

para levar a cabo unha reacción de neutralización ou 

volumetría ácido-base. 

QUB3.15.1 Determina a concentración dun ácido ou unha base valorándoa con 

outra de concentración coñecida, establecendo o punto de equivalencia da 

neutralización mediante o emprego de indicadores ácido-base (faino no 

laboratorio no caso de ácidos e bases fortes). 
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NON AVALIABLES (ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DO 3º TRIMESTRE) NESTE CURSO 2019-2020 

B3.17. Determinar o número de oxidación dun elemento químico 
identificando se se oxida ou reduce 

nunha reacción química. 

QUB3.17.1 Define oxidación e redución en relación coa variación do número de 
oxidación dun átomo en substancias oxidantes e redutoras. 

B3.18. Axustar reaccións de oxidación-redución utilizando o método 
do ión-electrón e facer os cálculos 

estequiométricos correspondentes. 

QUB3.18.1 Identifica reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-
electrón para axustalas. 

B3.19. Comprender o significado de potencial estándar de redución 
dun par redox, utilizándoo para predicir 

a espontaneidade dun proceso en- tre dous pares redox. 

QUB3.19.1 Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía de 
Gibbs, considerando o valor da forza electromotriz obtida. 

QUB3.19.2  Deseña unha pila coñecendo os potenciais estándar de redución, 
utilizándoos para calcular o potencial xerado formulando as semirreacións redox 
correspondentes, e constrúe unha pila Daniell. 
QUB3.19.3 Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente eléctrica 
representando unha célula galvánica. 

B3.20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar ás 
volumetrías redox. 

QUB3.20.1 Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox, realizando os 
cálculos estequiométricos correspondentes. 

B3.21. Determinar a cantidade de substancia depositada nos 
eléctro- dos dunha cuba electrolítica empregando as leis de Faraday. 

QUB3.21.1 Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico determinando a 
cantidade de materia depositada nun eléctrodo ou o tempo que tarda en facelo, e 
compróbao experimentalmente nalgún proceso dado. 

B3.22. Coñecer algunhas das aplicacións da electrólises como a 
prevención da corrosión, a fabricación de pilas de distintos tipos 
(galvánicas, alcalinas e de combustible) e a obtención de elementos 
puros. 

QUB3.22. Representa os procesos que teñen lugar nunha pila de combustible, 
escribindo as semirreaccións redox e indicando as vantaxes e os inconvenientes do uso 
destas pilas fronte ás convencionais. 

B4.1.Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a función que os 
caracteriza. 

QUB4.1.1 Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace en 
diferentes compostos representando graficamente moléculas orgánicas sinxelas. 
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B4.2. Formular compostos orgánicos sinxelos con varias funcións. 
QUB4.2.1 Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que 
posúen varios grupos funcionais. 

B4.3. Representar isómeros a partir dunha fórmula molecular dada. 
QUB4.3.1 Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os 
posibles isómeros, dada unha fórmula molecular. 

B4.4. Identificar os principais tipos de reaccións orgánicas: 
substitución, adición, eliminación, condensación e redox. 

QUB4.4.1 Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, 
adición, eliminación, condensación e redox), predicindo os produtos, se é necesario. 

B4.5. Escribir e axustar reaccións de obtención ou transformación de 
compostos orgánicos en función do 

grupo funcional presente. 

QUB4.5.1 Desenvolve a secuencia de reaccións necesarias para obter un composto 
orgánico determinado a partir de outro con distinto grupo funcional, aplicando a regra de 
Markovnikov ou de Saytzeff para a formación de distintos isómeros. 

B4.7. Determinar as características máis importantes das 
macromoléculas. 

QUB4.7.1 Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética. 

B4.8. Representar a fórmula dun polímero a partir dos seus 
monómeros, e viceversa. 

QUB4.8.1 A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e explica o 
proceso que tivo lugar. 

B4.9. Describir os mecanismos máis sinxelos de polimerización e as 
propiedades dalgúns dos principais polímeros de interese industrial. 

QUB4.9. Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de compostos de 
interese industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e poliésteres, 
poliuretanos e baquelita. 

B4.10. Coñecer as propiedades e a obtención dalgúns compostos de 
interese en biomedicina e, en xeral, nas ramas da industria. 

QUB4.10.1 Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan como principios 
activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais, e valora a repercusión na calidade 
de vida. 

B4.11. Distinguir as principais aplicacións dos materiais polímeros, 
segundo a súa utilización en distintos ámbitos. 

QUB4.11.1 Describe as principais aplicacións dos materiais polímeros de alto interese 
tecnolóxico e biolóxico (adhesivos e revestimentos, resinas, tecidos, pinturas, próteses, 
lentes, etc.), en relación coas vantaxes e as desvantaxes do seu uso segundo as 
propiedades que o caracterizan. 

 

*Os estándares na cor verde son traballados neste terceiro trimestre mediante actividades de ampliación para o alumnado que voluntariamente quere 

levalas a cabo. NON SON AVALIABLES pero servirán para mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Considérase que un/unha alumno/a supera a materia cando acada 

un nivel de desempeño igual ou maior que 5 nos estándares prioritarios,  

(ver no apartado 1 os estándares Imprescindibles). 

O alumnado deberá recuperar todos os estándares prioritarios nos 

cales acade un nivel de desempeño inferior que 5. A recuperación de 

cada estándar levarase a cabo neste 3º trimestre mediante a realización 

de Actividades de Recuperación (boletíns de exercicios). Os estándares 

recuperados mediante estas Actividades serán cualificados cun 5 como 

nota máxima, debido a que a maioría dos estándares prioritarios 

avaliables neste curso foron impartidos no 1º trimestre e xa se 

realizaron, no comezo do 2º trimestre, as probas presenciais de 

recuperación correspondentes. Por outro lado, é complicado verificar 

que ditas actividades son levadas a cabo polo propio alumnado. 

O alumnado que acadou un nivel de desempeño igual ou maior que 

5 nos estándares prioritarios pode ver incrementada a súa cualificación, 

1 punto como máximo, levando a cabo Actividades de Repaso, Reforzo 

e/ou Ampliación (boletíns de exercicios, e probas telemáticas en 

Kahoot ou ben formularios de Google). 

Instrumentos: 
As actividades serán avaliadas mediante rúbricas, escalas de 

observación e probas telemáticas autoavaliables como Kahoot e 

formularios de Google. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A materia era de evaluación continua, polo que imos ter que 

cambiar a ponderación das avaliacións ao ter só dúas en non tres coma 

estaba previsto. Cas novas ponderacións quedará da seguinte maneira: 

 

NOTA FINAL = 40% 1º avaliación + 60% 2º avaliación 

+incremento (1 punto máximo) 

 

 (para o incremento ver o documento anexo 1. Rúbrica de avaliación e 

cualificación das actividades do terceiro trimestre). 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria 

ordinaria de xuño programarase unha proba extraordinaria única para o 

mesmo nivel no mes de setembro, esta proba versará sobre todos os 

estándares imprescindibles avaliables na 1ª e 2ª avaliación e será 

proposta polo profesorado que impartiu clase ao alumnado que deba 

realizala. 

En caso de poder facer a proba presencial, será unha proba escrita 
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con cuestións e exercicios dos boletíns das unidades didácticas 

impartidas na primeira e segunda avaliación. 

Se non é posible facer unha proba presencial será unha proba 

telemática. Elaborarase un formulario de Google con preguntas de 

resposta curta e dunha única opción, similar as propostas nas 

actividades de recuperación do 3º trimestre, tomando como referentes 

os estándares prioritarios. 

Poderanse entregar boletíns de exercicios que axuden a que o 

alumno/a traballe os contidos do curso, pero en ningún caso se lles terá 

en conta no exame extraordinario de setembro. 

Alumnado de 
materia pendente 

Non hai alumnado ca materia pendente. 

Criterios de cualificación: 
 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Propóñense actividades de: 

A) Recuperación, para o alumnado que acadou un nivel de 

desempeño inferior que 5 nos estándares prioritarios. 

B) Repaso e Reforzo,  para o alumnado que acadou un nivel de 

desempeño igual ou maior que 5 nos estándares prioritarios. 

C) Ampliación, para o alumnado que voluntariamente quere 

levalas a cabo ou ben. NON SON AVALIABLES pero servirán 

para mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda 

avaliación. 

As actividades son visualizacións de vídeos/videotutoriais, 

realización de boletíns de exercicios, probas telemáticas en Kahoot 

ou ben formularios de Google 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Neste trimestre todo o alumnado manifestou non ter problemas de 

conexión para seguir coa teleformación dende os seus fogares polo 

que todo o alumnado ten conectividade. 

   Mantemos contacto mediante email, WhatsApp, mensaxes no 

taboleiro do Classroom e videoconferencias con meet para facer o 

seguimento das actividades e a resolución das dúbidas que van 

xurdindo. 

Materiais e recursos 

Material escrito 

 Apuntamentos do profesor. 

 Arquivos en formato imprimible (.pdf) ou ben en formato 

editable (.doc ou .odt) de boletíns de exercicios e instrucións para 

levar a cabo as actividades. 

 

Novas Tecnoloxías 

 Uso de calculadoras científicas. 

 Uso de vídeos e documentais de distintas páxinas web. 

 Uso de apps como Kahoot. 

 Uso de videotitoriais e vídeos realizados por a docente. 

 Uso de Google Classroom: videoconferencias por meet, 

responder formularios de Google, elaborar traballos de 

investigación ou realizar exercicios empregando Google Docs, 

compartir traballos en Drive, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicación a través do Classroom para ao alumnado e as familias 
e/ou a través do SIXA. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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Galicia 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: I.E.S. LAXEIRO 
CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: QUÍMICA 

DEPARTAMENTO: FÍSICA E QUÍMICA 
DATA: 15 MAYO 2020 

 

CENTRO: I.E.S. LAXEIRO 
CURSO: 2º BACH 
MATERIA: FÍSICA 
DATA: 15 MAIO 2020 



 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500 

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email ies.laxeiro@edu.xunta.es 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 24 DE 
86 

CENTRO: I.E.S. LAXEIRO 
CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: FÍSICA 

 

  

 

 
 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e Actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 

4. Información e publicidade. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500 

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email ies.laxeiro@edu.xunta.es 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 25 DE 
86 

CENTRO: I.E.S. LAXEIRO 
CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: FÍSICA 

 

  

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

IMPRESCINDIBLES E AVALIABLES NESTE CURSO ESCOLAR 2019-2020 

B2.1. Asociar o campo gravitatorioá existencia de masa, e 

caracterizalo pola intensidade do campo e o potencial. 

FSB2.1.1. Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo unha relación 

entre a intensidade do campo gravitatorio e a aceleración da gravidade. 

 FSB2.1.2. Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as 

superficies de enerxía equipotencial. 

B2.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo 

gravitatorio pola súa relación cunha forza central e 

asociarlle, en consecuencia, un potencial gravitatorio. 

 FSB2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o 

traballo realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial. 

B2.3. Interpretar as variacións de enerxía potencial e o 

signo desta en función da orixe de coordenadas 

enerxéticas elixida. 

FSB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica. 

B2.4. Xustificar as variacións enerxéticas dun corpo en 

movemento no seo de campos gravitatorios. 

FSB2.4.1. Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de 

corpos como satélites, planetas e galaxias. 

B2.5. Relacionar o movemento orbital dun corpo co raio 

da órbita e a masa xeradora do campo. 

FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da 

dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e a masa do corpo. 

B3.1.Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e 

caracterizalo pola intensidade de campo e o potencial. 

 FSB3.1.1. Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación 

entre intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica. 

 FSB3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e 

potenciais eléctricos creados por unha distribución de cargas puntuais. 

B3.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo 

eléctrico pola súa relación cunha forza central, e 

asociarlle, en consecuencia, un potencial eléctrico. 

FSB3.2.1. Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual, 

incluíndo as liñas de campo e as superficies de enerxía equipotencial. 

FSB3.2.2. Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece analoxías e 
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diferenzas entre eles. 

B3.3. Caracterizar o potencial eléctrico en diferentes 

puntos dun campo xerado por unha distribución de 

cargas puntuais, e describir o movemento dunha carga 

cando se deixa libre no campo. 

FSB3.3.1. Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga situada no seo dun 

campo xerado por unha distribución de cargas, a partir da forza neta que se 

exerce sobre ela. 

B3.4. Interpretar as variacións de enerxía potencial dunha 

carga en movemento no seo de campos electrostáticos en 

función da orixe de coordenadas enerxéticas elixida. 

FSB3.4.1. Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous 

puntos dun campo eléctrico creado por unha ou máis cargas puntuais a partir da 

diferenza de potencial. 

FSB3.4.2. Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha 

superficie de enerxía equipotencial e discúteo no contexto de campos 

conservativos. 

B3.5. Asociar as liñas de campo eléctrico co fluxo a 

través dunha superficie pechada e establecer o teorema de 

Gauss para determinar o campo eléctrico creado por unha 

esfera cargada. 

 FSB3.5.1. Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a 

superficie que atravesan as liñas do campo. 

B3.6. Valorar o teorema de Gauss como método de 

cálculo de campos electrostáticos. 

FSB3.6.1 Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada 

aplicando o teorema de Gauss. 

B3.8. Predicir o movemento dunha partícula cargada no 

seo dun cam po magnético. 

FSB3.8.1. Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha 

rexión onde existe un campo magnético e analiza casos prácticos concretos, 

como os espectrómetros de masas e os aceleradores de partículas. 

B.3.9 Comprender e comprobar que as correntes 

eléctricas xeran campos magnéticos. 

FSB3.9.1. Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos 

magnéticos e describe as liñas do campo magnético que crea unha corrente 

eléctrica rectilínea. 

B3.10. Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se 

exerce sobre unha partícula cargada que se move nunha 

rexión do espazo onde actúan un campo eléctrico e un 

FSB3.10.1. Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando 

penetra cunha velocidade determinada nun campo magnético coñecido 

aplicando a forza de Lorentz. 
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campo magnético. FSB3.10.3. Establece a relación que debe existir entre o campo magnético e o 

campo eléctrico para que unha partícula cargada se mova con movemento 

rectilíneo uniforme aplicando a lei fundamental da dinámica e a lei de Lorentz. 

B3.11. Interpretar o campo magnético como campo non 

conservativo e a imposibilidade de asociarlle unha 

enerxía potencial. 

FSB3.11.1. Analiza o campo eléctrico e o campo magnético desde o punto de 

vista enerxético, tendo en conta os conceptos de forza central e campo 

conservativo. 

B3.12. Describir o campo magnético orixinado por unha 

corrente rectilínea, por unha espira de corrente ou por un 

solenoide nun punto determinado. 

 FSB3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante 

debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan correntes 

eléctricas. 

FSB3.12.2. Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un 

conxunto de espiras. 

B3.13. Identificar e xustificar a forza de interacción entre 

dous condutores rectilíneos e paralelos. 
 FSB3.13.1. Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores 

paralelos segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama 

correspondente. 

B3.14. Coñecer que o ampere é unha unidade 

fundamental do Sistema Internacional. 
FSB3.14.1. Xustifica a definición de ampere a partir da forza que se establece 

entre dous condutores rectilíneos e paralelos. 

B3.15. Valorar a lei de Ampère como método de cálculo 

de campos magnéticos. 
FSB3.15.1. Determina o campo que crea unha corrente rectilínea de carga 

aplicando a lei de Ampère e exprésao en unidades do Sistema Internacional. 

B3.16. Relacionar as variacións do fluxo magnético coa 

creación de correntes eléctricas e determinar o sentido 

destas. 

 FSB3.16.1. Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no 

seo dun campo magnético e exprésao en unidades do Sistema Internacional. 

B3.17. Explicar as experiencias de Faraday e de Henry 

que levaron a establecer as leis de Faraday e Lenz. 
FSB3.17.1. Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a 

dirección da corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz. 

FSB3.17.2. Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as 
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experiencias de Faraday e Henry e deduce experimentalmente as leis de Faraday e 

Lenz. 

B3.18. Identificar os elementos fundamentais de que 

consta un xerador de corrente alterna e a súa función. 

FSB3.18.1. Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a 

partir da representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do 

tempo. 

FSB3.18.2. Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo en conta 

as leis da indución. 

B4.1. Asociar o movemento ondulatorio co movemento 

harmónicon simple. 

nicas. 

FSB4.1.1. Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de vibración 

das partículas que a forman, interpretando ambos os resultados. 

B4.2. Identificar en experiencias cotiás ou coñecidas os 

principais tipos de ondas e as súas características. 

 

FSB4.2.1. Explica as diferenzasentre ondas lonxitudinais e transversais a partir da 

orientación relativa da oscilación e da propagación. 

B4.3. Expresar a ecuación dunha onda nunha corda 

indicando o significado físico dos seus parámetros 

característicos. 

FSB4.3.1. Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa 

expresión matemática. 

FSB4.3.2. Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda harmónica 

transversal dadas as súas magnitudes características. 

B4.4. Interpretar a dobre periodicidade dunha onda a 

partir da súa frecuencia e o seu número de onda. 

FSB4.4.1. Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre 

periodicidade con respecto á posición e ao tempo. 

B4.5. Valorar as ondas como un medio de transporte de 

enerxía pero non de masa. 

FSB4.5.1. Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa am- 

plitude. 

FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, 

empregando a ecuación que relaciona ambas as magnitudes. 

B4.6. Utilizar o principio de Huygens para comprender e 

interpretar a propagación das ondas e os fenómenos 

ondulatorios. 

FSB4.6.1. Explica a propagación das ondas utilizando o principio 

Huygens. 
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B4.7. Recoñecer a difracción e as interferencias como 

fenómenos propios do movemento ondulatorio. 

FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do 

principio de Huygens. 

B4.8. Empregar as leis de Snell para explicar os 

fenómenos de reflexión e refracción. 

FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao cambiar de medio, 

aplicando a lei de Snell, coñecidos os índices de refracción. 

B4.9. Relacionar os índices de refracción de dous 

materiais co caso concreto de reflexión total. 

FSB4.9.1. Obtén o coeficiente de refracción dun medio a partir do 

ángulo formado pola onda reflectida e refractada. 
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NON AVALIABLES (ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DO 3º TRIMESTRE) NESTE CURSO 2019-2020 

B4.10. Explicar e recoñecer o efecto Doppler en sons. 
FSB4.10.1.Recoñece situación cotiás nas que se produce o efecto Doppler, e xustifícaas de forma 
cualitativa. 

B4.11. Coñecer a escala de medición da intensidade sonora e a súa 
unidade. 

FSB4.11.1. Identifica a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en decibeles e a 
intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos. 

B4.17. Recoñecer os fenómenos ondulatorios estudados en 
fenómenos relacionados coa luz. 

FSB4.17.1. Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sinxelos. 

B5.1. Formular e interpretar as leis da óptica xeométrica. 
FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica xeomé- 

trica. 

B5.2. Valorar os diagramas de raios luminosos e as ecuacións 
asociadas como medio que permite predicir as características das 
imaxes formadas en sistemas ópticos. 

FSB5.2.1. Demostra experimental mente e graficamente a propaga- 

ción rectilínea da luz mediante un xogo de prismas que conduzan un 

feixe de luz desde o emisor ata unha pantalla. 

FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto producida por un 
espello plano e unha lente delgada, realizando o trazado de raios e aplicando as 

ecuacións correspondentes. 

B5.3. Coñecer o funcionamento óptico do ollo humano e os seus 
defectos, e comprender o efecto das lentes na corrección deses 
efectos. 

FSB5.3.1. Xustifica os principais  defectos ópticos do ollo humano (miopía, hipermetropía, 
presbicia e  astigmatismo), empregando para iso un diagrama de raios. 

B5.4. Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos planos ao estudo 
dos instrumentos ópticos. 

FSB5.4.1. Establece o tipo e disposición dos elementos empregados nos principais instrumentos 
ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio e cámara fotográfica, realizando o 
correspondente trazado de raios. 

FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o telescopio e a cámara fotográfica, 
considerando as variacións que experimenta a imaxe respecto ao obxecto. 

 

*Os estándares na cor verde son traballados neste terceiro trimestre mediante actividades de ampliación para o alumnado que voluntariamente quere 

levalas a cabo. NON SON AVALIABLES pero servirán para mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Considérase que un/unha alumno/a supera a materia cando acada un 

nivel de desempeño igual ou maior que 5 nos estándares prioritarios,  (ver 

no apartado 1 os estándares Imprescindibles). 

O alumnado deberá recuperar todos os estándares prioritarios nos cales 

acade un nivel de desempeño inferior que 5. A recuperación de cada 

estándar levarase a cabo neste 3º trimestre mediante a realización de 

Actividades de Recuperación (boletíns de exercicios). Os estándares 

recuperados mediante estas Actividades serán cualificados cun 5 como 

nota máxima, debido a que a maioría dos estándares prioritarios avaliables 

neste curso foron impartidos no 1º trimestre e xa se realizaron, no comezo 

do 2º trimestre, as probas presenciais de recuperación correspondentes. 

O alumnado que acadou un nivel de desempeño igual ou maior que 5 

nos estándares prioritarios pode ver incrementada a súa cualificación, 1 

punto como máximo, levando a cabo Actividades de Repaso, Reforzo e/ou 

Ampliación. 

Instrumentos: 
As actividades serán avaliadas mediante rúbricas, escalas de 

observación ou probas telemáticas autoavaliables como Kahoot e 

formularios de Google. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

As actividades do terceiro trimestre (de repaso, reforzo e ampliación) 

servirán para mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda 

avaliación, podendo sumar como máximo un punto sobre a nota media. 

Para saber a cantidade exacta que se lle incrementa a nota media 

empregamos unha rúbrica (ver o documento anexo 1. Rúbrica de 

avaliación e cualificación das actividades do terceiro trimestre). 

          
               

 
                     

A nota final da avaliación ordinaria en xuño obterase como a media 

aritmética das cualificacións das dúas primeiras avaliacións máis o 

incremento, redondeada ao enteiro máis próximo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria 

de xuño programarase unha proba extraordinaria única para o mesmo nivel 

no mes de setembro, esta proba versará sobre todos os estándares 

imprescindibles avaliables na 1ª e 2ª avaliación e será proposta polo 

profesorado que impartiu clase ao alumnado que deba realizala. 

En caso de poder facer a proba presencial, será unha proba escrita con 

cuestións e exercicios dos boletíns das unidades didácticas impartidas na 
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primeira e segunda avaliación. 

Se non é posible facer unha proba presencial será unha proba 

telemática. Elaborarase un formulario de Google con preguntas de resposta 

curta e dunha única opción, similar as propostas nas actividades de 

recuperación do 3º trimestre, tomando como referentes os estándares 

prioritarios. 

Poderanse entregar boletíns de exercicios que axuden a que o alumno/a 

traballe os contidos do curso, pero en ningún caso se lles terá en conta no 

exame extraordinario de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado con dita materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Propóñense actividades de: 

A) Recuperación, para o alumnado que acadou un nivel de 

desempeño inferior que 5 nos estándares prioritarios. 

B) Repaso e Reforzo,  para o alumnado que acadou un nivel de 

desempeño igual ou maior que 5 nos estándares prioritarios. 

C) Ampliación, para o alumnado que voluntariamente quere 

levalas a cabo.  NON SON AVALIABLES pero servirán para 

mellorar a cualificación obtida na nota final do curso. 

As actividades son visualizacións de vídeos/videotutoriais e 

realización de boletíns de exercicios. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste trimestre todo o alumnado manifestou non ter problemas de 

conexión para seguir coa teleformación dende os seus fogares polo 

que todo o alumnado ten conectividade. 

   Mantemos contacto mediante email, WhatsApp, mensaxes no 

taboleiro do Classroom e videoconferencias con meet para facer o 

seguimento das actividades e a resolución das dúbidas que van 

xurdindo. 

Materiais e recursos 

Material escrito 

 Apuntamentos aportados polo profesor. 

 Arquivos en formato imprimible (.pdf) ou ben en formato 

editable (.doc ou .odt) de boletíns de exercicios e instrucións para 

levar a cabo as actividades. 

 

Novas Tecnoloxías 

 Uso de calculadoras científicas. 

 Uso de vídeos e documentais de distintas páxinas web. 

 Uso de apps como Kahoot. 

 Uso de videotitoriais e vídeos realizados por a docente. 

 Uso de Google Classroom: videoconferencias por meet, 

responder formularios de Google, elaborar traballos de 

investigación ou realizar exercicios empregando Google Docs, 

compartir traballos en Drive, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicación a través do Classroom para ao alumnado e as familias 
e/ou a través do SIXA. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando 
os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións. 

CA1.1 Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 
adecuadamente a información cuantitativa. 

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 
mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

CA1.4 Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as 
propiedades. 

CA1.5 Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes 
ou moi pequenos e operar con eles. 

CA1.6 Representáronse os números reais sobre a recta numérica. 

RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os 
sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións 
que producen no organismo. 

CA6.1 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo 
humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente. 

CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e 
indicáronse as súas asociacións. 

CA6.3 Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a 
función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor. 

CA6.4 Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse a 
función das estruturas anatómicas do aparello reprodutor. 
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RA9 - Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas 
e aplicando os métodos de resolución máis axeitados. 

CA9.1 Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas 
mediante expresións alxébricas. 

CA9.2 Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de 
desenvolvemento e factorización. 

CA9.3 Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro grao. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

O alumnado que ten algunha avaliación non superada (cando non 
acade unha nota de 5 ou superior) deberá recuperar os resultados de 
aprendizaxe imprescindibles. Neste 3º trimestre, dita recuperación 
realizarase mediante actividades de recuperación (fichas de actividades, 
tarefas de búsqueda de información e probas telemáticas a través dos 
formularios de Google). A nota de recuperación a través destas actividades 
do 3º trimestre será dun 5 como máximo. 

O alumnado que ten as dúas primeiras avaliacións superadas, poderá 
ver incrementada a súa cualificación, unha vez feita a media das notas da 
1ª e 2ª avaliación, nun punto como máximo, a través de actividades de 
repaso, reforzo e/ou ampliación (fichas de actividades, tarefas de 
búsqueda de información e probas telemáticas a través dos formularios de 
Google e/ou Kahoot). 

Instrumentos: 
 
As actividades (de recuperación e de repaso, reforzo e/ou ampliación) 
serán avaliadas mediante rúbricas e probas telemáticas como os 
formularios de Google autoavaliables e/ou Kahoot). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

Para calcular a nota da avaliación ordinaria de xuño: farase a media das 
cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións tendo en conta as recuperacións 
realizadas tanto de modo presencial en ditas avaliacións como as 
actividades de recuperación realizadas no terceiro trimestre. 

 
Ademais, as actividades de repaso, reforzo e/ou ampliación do 3º 

trimestre poderán servir para incrementar a cualificación obtida, ata un 
máximo dun punto. Dito incremento calcularase mediante unha rúbrica 
coa escala de valoración das tarefas do 3º trimestre (Anexo 1). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Para o alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria 
de xuño realizarase unha proba extraordinaria escrita con cuestións e 
exercicios, baseada nos resultados de aprendizaxe imprescindibles da 1ª e 
2ª avaliación, que será elaborada polo profesorado que impartiu clase a 
dito alumnado. 
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Se non fose posible facer unha proba escrita presencial, realizarase 
unha proba telemática mediante un formulario de Google con preguntas 
de resposta curta e dunha única opción, tomando como referencia os 
resultados de aprendizaxe imprescindibles da 1ª e 2ª avaliación, que será 
elaborada polo profesorado que impartiu clase a dito alumnado. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

      Propóñense actividades de: 
A) Recuperación, para o alumnado que non superou algunha das 

avaliacións do 1º e 2º trimestre. 
B) Repaso e Reforzo das aprendizaxes e competencias imprescindibles 

do 1º e 2º trimestre, para todo o alumnado. 
C) Ampliación, para o alumnado que voluntariamente quere levalas 

a cabo, e que sexan adecuadas para a súa progresión no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe. Non son avaliables, pero poderán ser 
contadas en positivo. 
 

As diferentes actividades son: realización de fichas de actividades, 
traballos de investigación, probas telemáticas (aplicación Kahoot e/ou 
formularios de Google autoavaliables). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No tratamento da diversidade terase en conta os distintos niveis 
de coñecementos do alumnado, os distintos ritmos no proceso de 
ensinanza aprendizaxe, así como tamén os medios e os recursos dos 
que dispón para levar a cabo unha ensinanza telemática. 

 
As actividades do 3º trimestre fóronse realizando a través de 

Google Classroom por parte do alumnado con conectividade e 
tamén a través do correo electrónico, sobre todo aquel alumnado 
sen conectividade ao principio do trimestre. 

 
O seguimento e a resolución de dúbidas ou calquera incidencia 

realizouse tanto mediante Google Classroom como a través do 
correo electrónico ou mensaxes ou correos no Sixa, e tamén estando 
en contacto co titor do grupo e o equipo directivo. 

Materiais e recursos 

Material escrito: 
 
 Arquivos en formato pdf ou ben en formato doc ou odt de fichas 

de actividades ou resumos e das instrucións para levar a cabo as 
actividades, así como das solucións. 

 Caderno do alumnado. 
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Novas Tecnoloxías: 
 

 Uso de calculadoras científicas. 
 Uso de vídeos didácticos e/ou distintas páxinas web. 
 Uso de Google Classroom: para os arquivos enviados, para 

responder a formularios de Google, para enviar as tarefas 
solicitadas, preguntar e responder dúbidas, enviar as solucións 
das actividades, videoconferencias por meet se é o caso,…  

 Uso de correo electrónico para dúbidas, envío de tarefas cando 
non o conseguen mediante Classroom,… 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Mediante Google Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ANEXO 1. Rúbrica de avaliación e cualificación das actividades do terceiro trimestre. 
 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES 

DO 3º TRIMESTRE 

Departamento de Física e Química 

  
 

NOME: ________________________________________________________ CURSO e GRUPO: _____ 

 

ESCALA DA RÚBRICA  

0 (Puntuación mínima)     0,25      0,50      0,75      1 (Puntuación máxima) 

INDICADORES DE LOGRO 0 0,25 0,50 0,75 1 NOTA 

1. Realización das actividades propostas no 3º trimestre.      

 2. Grao de consecución dos obxectivos.      

3. Formato e prazo de entrega das actividades.      

OBSERVACIÓNS 
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Indicador 

de logro 
1 punto 0,75 puntos 0,50 puntos 0,25 puntos 0 puntos 

1 

Levou a cabo todas as 

actividades propostas no 

3º trimestre. 

Levou a cabo a maioría 

das actividades 

propostas no 3º 

trimestre. 

Levou a cabo a metade 

das actividades 

propostas no 3º 

trimestre. 

Levou a cabo algunha/s 

das actividades 

propostas no 3º 

trimestre. 

Non levou a cabo 

ningunha das 

actividades propostas no 

3º trimestre. 

2 

Alcanzou todos os 

obxectivos establecidos 

en cada unha das 

actividades propostas. 

Alcanzou a maioría dos 

obxectivos establecidos 

en cada unha das 

actividades propostas. 

Alcanzou a metade dos 

obxectivos establecidos 

en cada unha das 

actividades propostas. 

Alcanzou moi poucos 

dos obxectivos 

establecidos en cada 

unha das actividades 

propostas. 

Non alcanzou ningún 

dos obxectivos 

establecidos en cada 

unha das actividades 

propostas. 

3 

Todas as actividades 

foron entregadas no 

formato solicitado 

dentro do prazo 

establecido. 

A maioría das 

actividades foron 

entregadas no formato 

solicitado dentro do 

prazo establecido. 

A maioría das 

actividades foron 

entregadas no formato 

solicitado pero case 

todas fóra do prazo 

establecido. 

Rara vez as actividades 

foron entregadas no 

formato solicitado e 

dentro do prazo 

establecido. 

Ningunha das 

actividades foi 

entregadas no formato 

solicitado nin dentro do 

prazo establecido. 

 

 



 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: SEGUNDA LINGUA EXTRANXEIRA (FRANCÉS) 
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
DATA: 



 
 
 
 

 

 
 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500 

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 
email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
8 

CENTRO: IES LAXEIRO 
CURSO: 1º ESO 
MATERIA: 2ª LINGUA EXTRANXEIRA (FRANCÉS) 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro


 
 
 
 

 

 
 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500 
LALIN (PONTEVEDRA). 
Telf.: 886151940– Fax 886151953 
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 
email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 
 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: IES LAXEIRO 
CURSO: 1º ESO 
MATERIA: SEGUNA LINGUA EXTRANXEIRA (FRANCÉS) 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal moi básica (nome, idade, 
gustos, etc.), así como instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento na aula. 

 

B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de 
elementos verbais e non verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con 
que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto, e as expe-
riencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

 

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais sinxelas 
e moi básicas (por exemplo, seguir instrucións ou indicacións, identificar persoas, obxectos) emitidas cara a 
cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre situacións habituais de co-municación, se se fala moi amodo 
e con moita claridade. 

 

 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou educativos (nome, idade, 
enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. Nas 
actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas. 
 
SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas (números, datas, prezos, 
etc.) e temas con que teña moita familiaridade, e segue instrucións e consignas de aula. 
 
SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais breves (instrucións e 
comunicados) con estruturas previamente traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas, 
procedentes de medios audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e poida 
volver escoitar o dito. 
SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, ou a descrición moi básica 
dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 
 

Bloque 2. Produción de textos orais 
B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

 

B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas moi básicas 
relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse 
entender. 

 

SLEB2.1 Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou 
aclaracións. 
 
SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre 
actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en situacións de comunicación significativas para a súa idade 
e o seu nivel escolar. 
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B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, 
datas) moi habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o 
dito. 
 
B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, lugar de residencia, familia, orixe, gustos, 
posesións, etc.), utilizando un repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e habituais sobre estes datos. 

 

 
SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas nas que pide e se dá información sobre lugares, datas, e actividades máis comúns para a súa 
idade e o seu nivel escolar. 
 
SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que establece contacto social 
elemental, intercambia información moi básica e manifesta os seus gustos. 
 
SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 
intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con 
preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos 
coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que 
coñece), identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións non 
coñecidas. 

 

B3.2. Seguir instrucións básicas e comprender avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas e predicibles, e 
traballadas previamente. 

 

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a temas da propia experiencia. 

 

B3.4. Comprender textos propios de situacións cotiás próximas, como invitacións, felicitacións e notas.  

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. 
 
SLEB.3.2.  Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de 
estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 
 
SLEB3.3.  Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala de si mesmo/a e 
sobre gustos, preferencias e intereses referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 
 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
B4.1.  Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, 
planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final) a partir de modelos moi estruturados 
e con axuda previa na aula. 

 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados previamente, 
para transmitir información, ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 
 
SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais e 
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B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 

 

B4.3. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, 
amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto. 

intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.). 
 
SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 
relativas a necesidades inmediatas. 
 
 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 
B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu 
significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias 
veces para se facer entender. 

 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente 
para o seu nivel escolar. 

 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

 

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

 

B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes 
básicos das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados en clase previamente.  

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e iníciase no uso de patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 
 
SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 
 
SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de significados 
tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
 
SLEB5.4.  Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados previamente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
P1: Observación sistemática 
P2: Probas específicas 
P3: Análise das producións do alumnado 

Instrumentos: 
I1: Escala de observación 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de comprensión oral) 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou en grupo 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

Cualificación 
final 

A cualificación final será o resultado da media aritmética entre as notas medias das dúas primeiras 
avaliacións. 
O traballo feito a distancia servirá para: 

1) Recuperar estándares de aprendizaxe e contidos non logrados durante as dúas primeiras 
avaliacións. 

2) Para o alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas, subir un punto como máximo na 
súa cualificación final, unha vez feita a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e 
seguindo os seguintes criterios: 

a. + 0 puntos:  O/a alumno/a entregou a metade das tarefas ou menos. A gran cantidade 
de erros presentes mostra que non se esforzou ou que non asimilou os contidos. 

b. + 0.5 puntos: O/a alumno/a entregou entre o 50% e o 75% das tarefas. Aínda que poidan 
ter erros, tamén observamos que a maior parte dos contidos foron asimilados. 

c. + 1 punto: O/a alumno/a entregou case todas as tarefas, globalmente ben feitas e cos 
contidos correctamente asimilados. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que non logre o aprobado tras facer a media das dúas primeiras avaliacións, nin 
considerando o traballo realizado na 3ª avaliación deberá presentarse á proba extraordinaria de 
setembro na que se examinará exclusivamente dos aspectos da lingua non superados nas dúas 
primeiras avaliacións. 
Ao recibir as notas finais, dito alumnado será debidamente informado sobre os aspectos que 
deberá preparar para presentarse con garantías a esta proba extraordinaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal moi básica (nome, idade, gustos, etc.), 
así como instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento na aula. 

B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e 
uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no contexto, e as expe-riencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que 
coñece. 

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais sinxelas e moi básicas 
(por exemplo, seguir instrucións ou indicacións, identificar persoas, obxectos) emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre situacións habituais de co-municación, se se fala moi amodo e con moita claridade. 
B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos coñecementos previos 
sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información 
máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas. 

B3.2. Seguir instrucións básicas e comprender avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas e predicibles, e traballadas 
previamente. 

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi 
básicos e relativos a temas da propia experiencia. 

B3.4. Comprender textos propios de situacións cotiás próximas, como invitacións, felicitacións e notas. 
B4.1.  Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, 
redacción do borrador, revisión do texto e versión final) a partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula. 
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B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 

B4.3. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada propia da súa idade e do 
seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola presentación 
limpa e ordenada do texto. 
B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu significado 
evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para o seu nivel 
escolar. 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis 
básicas nos contextos respectivos. 

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes básicos das 
devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no 
seu nivel escolar, sempre que sexan traballados en clase previamente. 

Criterios de cualificación: 

• Comprensión oral: 25% da nota final 

• Comprensión escrita: 25% da nota final 

• Expresión escrita: 25% da nota final 

• Coñecemento da lingua: 25% da nota final 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Só queda un alumno sen ter superado a materia pendente de 1ºESO. Este 
alumno recibiu un dossier con fichas de exercicios relacionados cos catro 
bloques obxectos de avaliación. 
O alumno pode entregar estas fichas en formato electrónico por correo 
ou en formato papel. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades relacionadas cos cinco bloques de estándares de aprendizaxe 
definidos na LOMCE: Comprensión oral/escrita; Expresión oral/escrita; 
Coñecemento da lingua. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conectividade. 
Realiza tarefas en liña de autocorrección ou corrixidas polo profesorado 
segundo se entregan. 
A comunicación co profesorado faise mediante correos electrónicos ou 
mensaxes na plataforma na que se suben as tarefas. 

Materiais e recursos 

• Google classroom 

• Formularios de Google 

• Ferramentas ofimáticas de Google. 

• Materiais explicativos propios ou utilizados previamente no libro de 
texto. 

• Materiais multimedia publicados en liña. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado e coas familias faise mediante correo 
electrónico ou utilizando a plataforma Sixa.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal e pública moi básica 
(identificación persoal, gustos, etc.), así como instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento 
e actividades na aula. 

 

B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de 
elementos verbais e non verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con 
que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto, e as 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

 

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis salientables de mensaxes orais sinxelas 
e moi básicas (por exemplo, onde e cando ocorre algo, seguir instrucións ou indicacións, identificar persoas 
que posúen algo, obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico, etc.) emitidas cara a cara, gravadas ou 
en soporte multimedia, sobre situacións habituais de comunicación, se se fala moi amodo e con moita 
claridade. 

 

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e de 
necesidade inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito persoal e público moi elemental, sempre 
que se fale con lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

 

 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou educativos (información 
básica de carácter persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se fale de xeito 
pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 
 
SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas (datas, prezos, etc.) e 
temas con que está moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de aula. 
 
SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos orais procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, breves como instrucións e comunicados, con estruturas previamente traballadas, léxico 
moi común relacionado con necesidades inmediatas e accións presentes moi habituais, sempre que se fale de xeito 
moi pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 
 
SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición moi básica 
dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e estados de saúde, sensacións e sentimentos moi elementais. 
 

Bloque 2. Produción de textos orais 
B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

 

SLEB2.1 Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou 
aclaracións. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas moi básicas 
relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse 
entender. 

 
B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, 
datas e cantidades) moi habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o 
dito. 
 
B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais e bens e servizos moi elementais, utilizando un 
repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e habituais sobre estes datos. 

 

 
SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender, e fai e responde intelixiblemente 
preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social diaria e do tempo libre, en 
situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 
 
SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais relacionadas coa 
xestión e transaccións moi sinxelas relativas a necesidades inmediatas, nas que pide e dá información sobre lugares, 
horarios, datas, prezos, cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 
 
SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, intercambiar información moi básica, manifestar os seus gustos, facer invitacións 
e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e dar indicacións 
moi básicas para ir a un lugar. 
 
SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento de bens e 
servizos relativos a temas moi cotiáns (horarios dun museo, etc.), en conversas moi básicas sobre temas predicibles, 
se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse 
entender. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais, aos 
coñecementos previos sobre o tema ou sobre a situación de comunicación, e aos transferidos desde as 
linguas que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

 

B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, e comprender avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas e 
predicibles e traballadas previamente, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela e con 
apoio visual. 

 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. 
 
SLEB.3.2. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 
 
SLEB3.3.  Comprende información básica e moi sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala de si mesmo/a 
e sobre sentimentos, preferencias e afeccións, referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 
 
SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo moi sinxelo, e con 
apoio visual, sobre temas coñecidos como actividades escolares e de lecer, hábitos saudables, etc., próximos á súa 
idade e á súa experiencia. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a coñecementos e experiencias propias da súa idade. 

 

B3.4. Comprende textos propios de situacións cotiás próximas onde se dan a coñecer bens se servizos ou 
acontecementos (anuncios publicitarios elementais, folletos, catálogos, invitacións, etc.), e con apoio visual 
cando teña certa dificultade. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
B4.1.  Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, 
planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final) a partir de modelos moi estruturados 
e con axuda previa na aula. 

 

B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 

 

B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade inmediata. 

 

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, 
amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto. 

 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 
 
SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións. 
 
SLEB4.3. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou expresión 
por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (informar, preguntar, invitar, etc.) tanto de forma 
manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 
B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu 
significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias 
veces para se facer entender. 

 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente 
para o seu nivel escolar. 

 

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 
 
SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 
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B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

 

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

 

B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes 
básicos de devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados en clase previamente. 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de significados 
tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
 
SLEB5.4.  Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados previamente. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
P1: Observación sistemática 
P2: Probas específicas 
P3: Análise das producións do alumnado 

Instrumentos: 
I1: Escala de observación 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de comprensión oral) 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou en grupo 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

Cualificación 
final 

A cualificación final será o resultado da media aritmética entre as notas medias das dúas primeiras 
avaliacións. 
O traballo feito a distancia servirá para: 

1) Recuperar estándares de aprendizaxe e contidos non logrados durante as dúas primeiras 
avaliacións. 

2) Para o alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas, subir un punto como máximo na 
súa cualificación final, unha vez feita a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e 
seguindo os seguintes criterios: 

a. + 0 puntos:  O/a alumno/a entregou a metade das tarefas ou menos. A gran cantidade 
de erros presentes mostra que non se esforzou ou que non asimilou os contidos. 

b. + 0.5 puntos: O/a alumno/a entregou entre o 50% e o 75% das tarefas. Aínda que poidan 
ter erros, tamén observamos que a maior parte dos contidos foron asimilados. 

c. + 1 punto: O/a alumno/a entregou case todas as tarefas, globalmente ben 
feitas e cos contidos correctamente asimilados. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que non logre o aprobado tras facer a media das dúas primeiras avaliacións, nin 
considerando o traballo realizado na 3ª avaliación deberá presentarse á proba extraordinaria de 
setembro na que se examinará exclusivamente dos aspectos da lingua non superados nas dúas 
primeiras avaliacións. 
Ao recibir as notas finais, dito alumnado será debidamente informado sobre os aspectos que 
deberá preparar para presentarse con garantías a esta proba extraordinaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
Non hai. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades relacionadas cos cinco bloques de estándares de aprendizaxe 
definidos na LOMCE: Comprensión oral/escrita; Expresión oral/escrita; 
Coñecemento da lingua. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conectividade. 
Realiza tarefas en liña de autocorrección ou corrixidas polo profesorado 
segundo se entregan. 
A comunicación co profesorado faise mediante correos electrónicos ou 
mensaxes na plataforma na que se suben as tarefas. 

Materiais e recursos 

• Google classroom 

• Formularios de Google 

• Ferramentas ofimáticas de Google. 

• Materiais explicativos propios ou utilizados previamente no libro de 
texto. 

• Materiais multimedia publicados en liña. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado e coas familias faise mediante correo 
electrónico ou utilizando a plataforma Sixa.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, os puntos principais ou a información máis importante do texto. 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de compresión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, lectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso: saca conclusións sobre a actitude do falante e sobre o 
contido baseándose na entoación e na velocidade da fala; deduce intencións a partir do volume da voz do falante; fai anticipacións 
do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e infire o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas sobre temas cotiáns que 
se desenvolvan na súa presenza, nas que se describan, de xeito moi breve e sinxelo, persoas, lugares e obxectos, e se 
narren acontecementos elementais, sempre que poida solicitar que se repita o dito. 

SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións e opinións formulados en termos 
sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito. 

B1.6. Seguir un texto breve articulado con claridade e pausadamente, no que se utilicen expresións sinxelas e habituais 
previamente traballadas e referidas a temas moi coñecidos dos ámbitos persoal e educativo (datos persoais, gustos e 
hábitos, materias que cursa, etc.), adecuado ao seu nivel escolar, actuando, de ser o caso, como mediación lingüística. 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na que participa (por exemplo, nun centro docente), preguntas sinxelas sobre 
asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses, preferencias e gustos persoais, etc.), sempre que poida pedir que se lle 
repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

B1.7. Comprender a información esencial de pasaxes curtas gravadas, que conteñan conversas, narracións e/ou 
descricións predicibles, e de presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e léxico moi básico, e o apoio de 
imaxes moi redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá e de necesidade inmediata, previamente traballados, e 
que estean pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que sexa nece-sario escoitalas máis dunha vez. 

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de programas de televisión e de presentacións moi sinxelas e ben estruturadas sobre 
asuntos cotiáns predicibles ou do seu interese, previamente traballados, articulados con lentitude e claridade (por exemplo, 
noticias ou reportaxes breves), cando as imaxes constitúen grande parte da mensaxe. 

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando, entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe aos 
recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou explicación de elementos. 

SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais ou 
relacionados con aspectos básicos dos seus estudos, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas 
se se articulan clara e lentamente. 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, a títulos e outras informacións visuais, aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a 
información máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas polo contexto e 
mediante os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos informativos ou narrativos breves, moi sinxelos e ben 
estruturados, relativos a esxperiencias e a coñecementos propios da súa idade. 

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que se fala de si mesmo/a; se describen persoas, 
obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos pasados, e se expresan de maneira sinxela sentimentos e desexos, 
plans e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

B3.4. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e a información importante en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte dixital, breves e ben estruturados, escritos nun rexistro neutro ou informal, que traten de asuntos 
habituais en situacións cotiás, de aspectos concretos de temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

SLEB3.5. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta claramente 
estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese (por exemplo, sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 
SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica e relativa aos seus intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para asociarse a un club internacional de xente nova). 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu 
significados evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces 
para se facer entender. 

SLEB5.1. Produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando as 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas 
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normas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos. diferenzas culturais que poidan existir. 
B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases a partir das experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece. 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes básicos 
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para 
comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados na clase previamente. 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir 
ou dar información, agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar e traballados previamente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
P1: Observación sistemática 
P2: Probas específicas 
P3: Análise das producións do alumnado 

Instrumentos: 
I1: Escala de observación 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de comprensión oral) 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou en grupo 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

Cualificación final 

A cualificación final será o resultado da media aritmética entre as notas medias das dúas primeiras 
avaliacións. 
O traballo feito a distancia servirá para: 

1) Recuperar estándares de aprendizaxe e contidos non logrados durante as dúas primeiras 
avaliacións. 

2) Para o alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas, subir un punto como máximo na 
súa cualificación final, unha vez feita a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e 
seguindo os seguintes criterios: 

a. + 0 puntos:  O/a alumno/a entregou a metade das tarefas ou menos. A gran cantidade 
de erros presentes mostra que non se esforzou ou que non asimilou os contidos. 

b. + 0.5 puntos: O/a alumno/a entregou entre o 50% e o 75% das tarefas. Aínda que poidan 
ter erros, tamén observamos que a maior parte dos contidos foron asimilados. 

c. + 1 punto: O/a alumno/a entregou case todas as tarefas, globalmente ben feitas e cos 
contidos correctamente asimilados. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non logre o aprobado tras facer a media das dúas primeiras avaliacións, nin 
considerando o traballo realizado na 3ª avaliación deberá presentarse á proba extraordinaria de 
setembro na que se examinará exclusivamente dos aspectos da lingua non superados nas dúas 
primeiras avaliacións. 
Ao recibir as notas finais, dito alumnado será debidamente informado sobre os aspectos que 
deberá preparar para presentarse con garantías a esta proba extraordinaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
Non hai 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades relacionadas cos cinco bloques de estándares de aprendizaxe 
definidos na LOMCE: Comprensión oral/escrita; Expresión oral/escrita; 
Coñecemento da lingua. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conectividade. 
Realiza tarefas en liña de autocorrección ou corrixidas polo profesorado 
segundo se entregan. 
A comunicación co profesorado faise mediante correos electrónicos ou 
mensaxes na plataforma na que se suben as tarefas. 

Materiais e recursos 

• Google classroom 

• Formularios de Google 

• Ferramentas ofimáticas de Google. 

• Materiais explicativos propios ou utilizados previamente no libro de 
texto. 

• Materiais multimedia publicados en liña. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado e coas familias faise mediante correo 
electrónico ou utilizando a plataforma Sixa.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso: facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.) e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

B1.2. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves e ben 
estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en si-tuacións habituais ou sobre temas xerais ou do 
propio campo de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves, 
articulados de xeito lento e claro (por exemplo, por megafonía, ou nun contestador automático), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

B1.3. Comprender o esencial en situacións que impliquen a solicitude de información xeral (datos persoais básicos, 
lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que se fale con lentitude e con claridade. 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou nunha entrevista na que participa (por exemplo, nun centro docente), preguntas 
sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses, preferencias e gustos persoais e educativos, coñecemento ou 
descoñecemento, etc.), así como comentarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre que poida pedir que se lle 
repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, básicas e breves sobre descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións relativos a temas frecuentes e de necesidade inmediata relativas ao ámbito persoal, sempre que se fale con 
lentitude, articulando de forma clara e comprensible, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou re-formular o 
dito. 

SLEB1.4. Entende información relevante do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros docentes), sempre que se fale amodo e con claridade. 

B1.5. Comprender o sentido xeral e información moi relevante e sinxela de presentacións sinxelas e ben estruturadas 
sobre temas familiares e predicibles, previamente traballados, e de programas de televisión tales como boletíns 
meteorolóxicos ou informativos, sempre que as imaxes porten gran parte da mensaxe. 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións formulados 
de xeito simple sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito. 

 
SLEB1.6. Identifica a información esencial de programas de televisión e presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos 
cotiáns ou do seu interese familiares e predicibles articulados con lentitude e claridade (por exemplo, noticias, documentais ou 
entrevistas), cando as imaxes portan gran parte da mensaxe. 

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre aspectos concretos de temas 
do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas previsibles breves e sinxelas de oíntes sobre o contido 
destas. 

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns 
da primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis precisos. 

SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, 
as compras e o lecer (horarios, datas, prezos, actividades, etc.), seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre transaccións e xestións cotiás moi habituais, usando un 
repertorio básico de palabras e frases simples memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora 
necesite que se lle repita ou repetir o dito. 

 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a 
información máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas. 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos breves, en calquera soporte e sobre temas 
xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen grande parte da 
mensaxe. 
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B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos descritivos ou narrativos breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a experiencias e a coñecementos propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela, en calquera formato, na que se fala de si mesmo/a; se describen persoas, 
obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos presentes, pasados e futuros, e se expresan de xeito sinxelo 
sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados, escritos nun rexistro formal ou neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de temas de interese ou relevantes para os propios estudos e as ocupacións, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico de uso común. 

SLEB3.5. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta claramente 
estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, 
planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final), a partir de modelos ben estruturados e traballados 
previamente. 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social (por exemplo, con amigos/as 
noutros países); se intercambia información; se describe en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha 
invitación ou duns plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou relativa aos seus estudos ou á súa 
formación. 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital). 

B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións moi bási-cas relacionadas con 
actividades cotiás ou do seu interese. 

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes en diferentes soportes, nos que fai comentarios moi breves ou dá instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese, respectando as convencións e as normas de cortesía 
máis importantes. 

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, actuando como mediación lingüística, de ser o caso 
(adecuado ao seu nivel escolar), e amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto. 

 

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou do 
propio interese, nun rexistro formal ou neutro, utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as 
convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis común, recoñecendo os seus 
significados evidentes, e pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible con razoable comprensibilidade, malia o acento 
estranxeiro moi evidente ou erros de pronuncia que non interrompan a comunicación, e que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, incluídas 
manifestacións artísticas como a música ou o cine), condicións de vida e contorno, relacións interpersoais (entre homes 
e mulleres, no traballo, no centro docente, nas institucións, etc.), e convencións sociais (costumes e tradicións), 
respectando as normas de cortesía e máis básicas nos contextos respectivos. 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir. 

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes básicos 
de devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, así como os seus significados asociados (por 
exemplo, utilizar unha estrutura interrogativa para facer unha suxestión); utilizar un repertorio léxico suficiente para 
comunicar no seu nivel escolar, e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e á 
intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir 
ou dar información, agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar e traballados previamente. 
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marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que sexan traballados na clase previamente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
P1: Observación sistemática 
P2: Probas específicas 
P3: Análise das producións do alumnado 

Instrumentos: 
I1: Escala de observación 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de comprensión oral) 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou en grupo 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

Cualificación final 

A cualificación final será o resultado da media aritmética entre as notas medias das dúas primeiras 
avaliacións. 
O traballo feito a distancia servirá para: 

1) Recuperar estándares de aprendizaxe e contidos non logrados durante as dúas primeiras 
avaliacións. 

2) Para o alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas, subir un punto como máximo na 
súa cualificación final, unha vez feita a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e 
seguindo os seguintes criterios: 

a. + 0 puntos:  O/a alumno/a entregou a metade das tarefas ou menos. A gran cantidade 
de erros presentes mostra que non se esforzou ou que non asimilou os contidos. 

b. + 0.5 puntos: O/a alumno/a entregou entre o 50% e o 75% das tarefas. Aínda que poidan 
ter erros, tamén observamos que a maior parte dos contidos foron asimilados. 

c. + 1 punto: O/a alumno/a entregou case todas as tarefas, globalmente ben feitas e cos 
contidos correctamente asimilados. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non logre o aprobado tras facer a media das dúas primeiras avaliacións, nin 
considerando o traballo realizado na 3ª avaliación deberá presentarse á proba extraordinaria de 
setembro na que se examinará exclusivamente dos aspectos da lingua non superados nas dúas 
primeiras avaliacións. 
Ao recibir as notas finais, dito alumnado será debidamente informado sobre os aspectos que 
deberá preparar para presentarse con garantías a esta proba extraordinaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
Non hai 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades relacionadas cos cinco bloques de estándares de aprendizaxe 
definidos na LOMCE: Comprensión oral/escrita; Expresión oral/escrita; 
Coñecemento da lingua. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conectividade. 
Realiza tarefas en liña de autocorrección ou corrixidas polo profesorado 
segundo se entregan. 
A comunicación co profesorado faise mediante correos electrónicos ou 
mensaxes na plataforma na que se suben as tarefas. 

Materiais e recursos 

• Google classroom 

• Formularios de Google 

• Ferramentas ofimáticas de Google. 

• Materiais explicativos propios ou utilizados previamente no libro de 
texto. 

• Materiais multimedia publicados en liña. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado e coas familias faise mediante correo 
electrónico ou utilizando a plataforma Sixa.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as ideas principais ou os detalles relevantes do texto. 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.) e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos 
orais breves ou de lonxitude media, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, claramente estruturados e 
articulados a unha velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos 
concretos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou sobre os propios 
intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes, gravadas ou de viva voz, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información claramente estruturada, sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación. 

B1.3. Comprender o esencial e a información relevante en situacións que impliquen a solicitude de información xeral 
(datos persoais, lugares, horarios, datas, prezos, formas de pagamento, actividades, etc.), sempre que lle poidan repetir 
o dito. 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, información relevante de carácter habitual e 
predicible sobre asuntos prácticos no ámbito educativo (datos persoais, intereses, preferencias, e gustos e proxectos persoais e 
educativos, coñecemento ou descoñecemento, acordo e desacordo, etc.), sempre que poida pedir que se lle repita ou que se 
reformule, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, básicas e breves sobre argumentacións básicas, puntos de vista e 
opinións relativos a temas frecuentes do ámbito persoal ou público, estados de saúde, sensacións e sentimentos 
básicos, claramente estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou media, e se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o dito. 

SLEB1.4. Entende o que se di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes ou centros docentes), e os puntos principais e a información relevante cando se lle fala directamente en 
situacións menos habituais, pero predicibles (por exemplo, a perda dun obxecto), sempre que poida volver escoitar o dito. 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información moi relevante e sinxela de presentacións ben estruturadas sobre 
temas familiares e predicibles, e de programas de televisión tales como informativos, entrevistas ou anuncios, sempre 
que as imaxes sexan suficientemente redundantes para facilitar a comprensión. 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, opinións xustificadas e claramente articuladas a unha velocidade 
lenta ou media, sobre diversos asuntos cotiáns ou de interese persoal, así como a expresión de sentimentos sobre aspectos 
concretos de temas habituais ou de actualidade, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito. 

 

SLEB1.6. Identifica os aspectos máis importantes en presentacións sobre temas coñecidos ou do seu interese nos ámbitos 
persoal e educativo; e de programas informativos, documentais, entrevistas en televisión, anuncios publicitarios e programas de 
entretemento, cando o discurso está ben estruturado e articulado con claridade nunha variedade estándar da lingua, e con apoio 
da imaxe. 

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual, sobre aspectos concretos de temas educativos 
sinxelos do seu interese, organizando a información básica nun esquema coherente e ampliándoa con algúns exemplos, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes sobre o tema tratado. 

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, recorrendo, entre outros, a procedementos como a 
reformulación, en termos máis sinxelos ou de significado aproximado, do que se quere expresar cando non se dispón de 
estruturas ou léxico máis complexos en situacións comunicativas máis específicas. 

SLEB2.2. Toma parte en conversas formais ou entrevistas de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas moi habituais 
nestes contextos, intercambiando información relevante sobre feitos concretos, pedindo instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, suscitando de xeito sinxelo e con claridade os seus puntos de vista, e xustificando brevemente as súas accións, 
opinións e plans. 

B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e intelixible, información en situacións de comunicación habituais para o 
alumnado e menos habituais, pero predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o desacordo, o interese, a 
posibilidade e a imposibilidade, usando un repertorio de expresións frecuentes no ámbito público (doenzas, pequenas 

SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais pero predicibles que poden xurdir durante 
unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais ou educativos (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, 
relacións coas autoridades, saúde ou lecer), e utiliza estratexias de comunicación lingüísticas (uso de exemplos e palabras de 
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reclamacións, etc.), así como na expresión básica dos sentimentos e os intereses persoais, tales como satisfacción, 
desgusto, admiración e sorpresa. 

significado próximo) e xestos apropiados. 

B2.5. Intercambiar información e opinións, dar instrucións, describir e narrar acontecementos sinxelos, xustificar 
brevemente os motivos de accións e planos, formular hipóteses, facer suxestións e argumentar de xeito sinxelo, aínda 
que se produzan pausas para planificar o que se vai dicir e, en ocasións, haxa que formular a mensaxe en termos máis 
sinxelos e repetir ou reelaborar o dito para axudar á comprensión da persoa interlocutora. 

SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas 
que intercambia información e se expresan e xustifican opinións brevemente; narra e describe feitos sinxelos ocorridos no pasado 
ou expresa brevemente plans de futuro; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións; expresa e xustifica sentimentos de 
xeito sinxelo, e describe con certo detalle aspectos concretos de temas de actualidade moi coñecidos ou de interese persoal ou 
educativo. 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a 
información máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas. 

SLEB3.1. Identifica a información máis importante en textos xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, breves e ben 
estruturados e que traten temas xerais e coñecidos ou traballados previamente, e capta as ideas principais de artigos divulgativos 
sinxelos, cunha linguaxe moi clara e un uso moi limitado de tecnicismos, sobre temas do seu interese. 

B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, sinxelas e predicibles, de carácter público, institucional ou corporativo. 
SLEB3.2. Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e comunicacións sinxelos de carácter público, institucional 
ou corporativo, que conteñan instrucións e indicacións de carácter previsible, claramente estruturados, relacionados con asuntos 
do seu interese persoal ou educativo (por exemplo, sobre cursos, prácticas ou becas). 

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos descritivos ou narrativos breves e ben estruturados nos 
que se informa de acontecementos, se describen accións, persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións con 
expresións sinxelas, relativos a experiencias e a coñecementos propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter dos personaxes e as características do lugar e 
o tempo en que se desenvolven. 

B3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, en formato impreso 
ou en soporte dixital, ben estruturados e de curta ou media extensión, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, 
que traten asuntos cotiáns, temas de interese ou relevantes para os propios estudos ou as ocupacións e que conteñan 
estruturas frecuentes e un léxico xeral de uso común. 

SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se 
describen e narran feitos e experiencias, impresións e sentimentos, e se intercambian información e opinións sobre aspectos 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 

SLEB3.7. Entende información específica relevante en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta (glosarios, 
dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente estruturados, que conteñan mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións 
que axuden á comprensión sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos de lonxitude 
breve ou media (elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do 
texto e versión final), incorporando esquemas e expresións de textos modelo con funcións comunicativas similares ao 
texto que se quere producir. 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe experiencias e sentimentos; narra, de forma 
lineal, actividades e experiencias presentes e pasadas; e intercambia información e opinións sobre temas concretos nas súas 
áreas de interese persoal ou educativo. 

B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou relativa aos seus estudos ou á súa 
formación. 

SLEB4.2. Completa un cuestionario con información persoal, educativa ou ocupacional (nivel de estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.) cunha finalidade específica, como inscribirse nun curso ou solicitar un campamento de verán. 

B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións básicas e opinións sinxelas, 
relacionadas con actividades cotiás ou do seu interese. 

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que solicita e transmite información 
e opinións sinxelas, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de estrutura clara, breves ou de extensión media, sobre asuntos 
cotiáns ou temas de interese persoal ou educativo, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando os recursos de 
cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de 
estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral. 

SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos moi breves e sinxelos nos que dá información esencial sobre 
un tema educativo, facendo breves descricións e narrando acontecementos seguindo unha estrutura esquemática moi sinxela 
(título, corpo do texto e, de ser o caso, conclusión e bibliografía). 

B5.1. Expresarse coa suficiente fluidez para que poida seguirse sen moita dificultade o fío do discurso, aínda que 
poidan producirse pausas para planificar o que se vai dicir e, en ocasións, haxa que interromper e reiniciar a mensaxe 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
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para reformulala en termos máis sinxelos e máis claros para a persoa interlocutora. palabras e frases. 

B5.2. Utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato de uso moi frecuente, en textos escritos en 
diferentes soportes, coa corrección suficiente para non dar lugar a serios malentendidos, aínda poidan cometerse erros 
que non interrompan a comunicación. 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir. 

B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e 
contorno, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e institucional), 
comportamento (posturas, expre-sións faciais, uso da voz, contacto visual e proxémica), e convencións sociais 
(actitudes e valores), axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao propósito comunicativo, e amosando a 
propiedade e a cortesía debidas. 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir 
ou dar información, agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.), utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar suficientes para comunicar con eficacia. 

B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes básicos 
das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, así como os seus significados asociados (por 
exemplo, utilizar unha estrutura interrogativa para facer unha suxestión), e empregar para comunicarse mecanismos 
sinxelos bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que sexan traballados na 
clase previamente. 

 

B5.7. Recoñecer e utilizar un repertorio léxico de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados 
cos propios intereses, os estudos e as ocupacións, e un repertorio limitado de expresións de uso moi frecuente 
suficiente para comunicar no seu nivel escolar. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
P1: Observación sistemática 
P2: Probas específicas 
P3: Análise das producións do alumnado 

Instrumentos: 
I1: Escala de observación 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de comprensión oral) 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou en grupo 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

Cualificación final 

A cualificación final será o resultado da media aritmética entre as notas medias das dúas primeiras 
avaliacións. 
O traballo feito a distancia servirá para: 

1) Recuperar estándares de aprendizaxe e contidos non logrados durante as dúas primeiras 
avaliacións. 

2) Para o alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas, subir un punto como máximo na 
súa cualificación final, unha vez feita a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e 
seguindo os seguintes criterios: 

a. + 0 puntos:  O/a alumno/a entregou a metade das tarefas ou menos. A gran cantidade 
de erros presentes mostra que non se esforzou ou que non asimilou os contidos. 

b. + 0.5 puntos: O/a alumno/a entregou entre o 50% e o 75% das tarefas. Aínda que poidan 
ter erros, tamén observamos que a maior parte dos contidos foron asimilados. 

c. + 1 punto: O/a alumno/a entregou case todas as tarefas, globalmente ben feitas e cos 
contidos correctamente asimilados. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non logre o aprobado tras facer a media das dúas primeiras avaliacións, nin 
considerando o traballo realizado na 3ª avaliación deberá presentarse á proba extraordinaria de 
setembro na que se examinará exclusivamente dos aspectos da lingua non superados nas dúas 
primeiras avaliacións. 
Ao recibir as notas finais, dito alumnado será debidamente informado sobre os aspectos que 
deberá preparar para presentarse con garantías a esta proba extraordinaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
Non hai 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades relacionadas cos cinco bloques de estándares de aprendizaxe 
definidos na LOMCE: Comprensión oral/escrita; Expresión oral/escrita; 
Coñecemento da lingua. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conectividade. 
Realiza tarefas en liña de autocorrección ou corrixidas polo profesorado 
segundo se entregan. 
A comunicación co profesorado faise mediante correos electrónicos ou 
mensaxes na plataforma na que se suben as tarefas. 

Materiais e recursos 

• Google classroom 

• Formularios de Google 

• Ferramentas ofimáticas de Google. 

• Materiais explicativos propios ou utilizados previamente no libro de 
texto. 

• Materiais multimedia publicados en liña. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado e coas familias faise mediante correo 
electrónico ou utilizando a plataforma Sixa.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.  

 

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou abstractos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos 
habituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito.  

 

B1.3. Comprender o esencial e a información relevante en situacións comúns, aínda que poidan necesitar 
unha xestión ou transacción menos habitual (explicacións a unha reclamación, cancelación dun servizo, etc.) 
que impliquen a solicitude de datos, realización de accións, formas de pagamento, etc.), sempre que lle 
poidan repetir o dito.  

 

B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, sobre argumentacións básicas, puntos de vista e opinións 
relativos a temas frecuentes do ámbito persoal ou público, suposicións e hipóteses, sensacións e sentimentos 
básicos, claramente estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou media, e se a persoa interlocutora 
está dispos-ta a repetir ou reformular o dito.  

 
B1.5. Comprender o sentido xeral e información esencial en presentacións ben estruturadas sobre temas 
coñecidos e predicibles, e de programas de televisión tales como informativos, entrevistas ou anuncios e 
películas, sempre que as imaxes sexan suficientemente redundantes para facilitar a comprensión.  

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, 
frase, resposta, etc.), e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos 
e as experiencias doutras linguas. 
 
SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico, sempre que poida 
volver escoitar o dito ou pedir confirmación. 
 
SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou ocupacionais de carácter habitual e predicible (datos persoais, 
formación, gustos, intereses e expectativas ou plans de futuro), sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se 
reformule, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.  
 
SLEB1.4. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, transportes e centros docentes), ou menos habituais pero referidas a necesidades inmediatas en 
situacións de comunicación comúns se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 
 
SLEB1.5.  Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que participa, explicacións ou xustificacións básicas de 
puntos de vista e opinións, sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, articulados de 
maneira clara, así como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de aspectos abstractos 
de temas como a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade, se a persoa interlocutora está disposta repetir 
ou reformular o dito. 
 
SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas principais e información relevante en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co ámbito educativo ou 
ocupacional, e os aspectos máis significativos de noticias de televisión claramente articuladas, así como o esencial de 
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anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con claridade, nunha variedade estándar da 
lingua e cando as imaxes faciliten a comprensión. 

Bloque 2. Produción de textos orais 
B2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves ou de lonxitude media, aínda 
que poidan producirse pausas, vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en 
situacións menos habituais ou en intervencións máis longas.  

 

B2.2. Interactuar, en situacións reais ou simuladas, con eficacia suficiente para narrar e describir experiencias, 
acontecementos, sentimentos, reaccións, desexos e aspiracións e plans ou proxectos; e intercambiar 
información pouco complexa, pedir e dar indicacións ou instrucións sinxelas con certo detalle, xustificar 
brevemente opinións e puntos de vista; formular hipóteses e facer suxestións, e expresarse sobre temas algo 
abstractos, como películas, música, libros, etc.  

 
B2.3. Intercambiar de xeito sinxelo pero eficaz, con pronuncia clara e intelixible, información en situacións 
de comunicación co alumnado e menos habituais, pero predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a posibilidade e a imposibilidade, usando un repertorio de expresións frecuentes no 
ámbito público (doenzas, pequenas reclamacións, menús alternativos, accidentes, etc.), así como a expresión 
básica dos sentimentos e os intereses persoais, tales como satisfacción, desgusto, admiración e sorpresa.  
 
B2.4. Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou por outros medios 
técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso comprensible e adecuado á situación e 
utilizando as estratexias necesarias para iniciar, manter e facer progresar a comu-nicación.  

 
B2.5. Participar en situacións de comunicación formais que impliquen intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa interlocutora, e sendo quen de intercambiar información e opinións, dar 
instrucións, xustificar brevemente os motivos de accións e plans, e argumentar de xeito sinxelo pero eficaz.  
 
 

SLEB2.1 Participa activamente en intercambios comunicativos na aula, utilizando a maioría das veces a lingua 
estranxeira, producindo mensaxes adecuadas ás situacións de comunicación reais ou simuladas, e colaborando para 
entender e facerse entender.  
 
SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de 
maneira coherente, explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas sinxelas 
de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media. 
 
SLEB2.3. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se expresa e xustifica brevemente 
opinións e puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais 
ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
 
SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de comunicación lingüísticas e xestos apropiados para 
facerse entender, en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros 
países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, 
traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 
 
SLEB2.5. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas 
habituais nestes contextos, intercambiando información pertinente sobre feitos concretos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e 
razoando e explicando brevemente e de maneira coherente as súas accións, as súas opinións e os seus plans. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos e outras informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), 
identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e das expresións non 
coñecidas.  

 

B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas de carácter público, institucional ou corporativo.  

 

B3.3. Comprender información relevante en textos do seu interese, descritivos ou narrativos, de certa 
lonxitude e ben estruturados, nos que se informa de acontecementos, se describen accións, persoas, 
obxectos e lugares, e se manifestan opinións, crenzas ou valores con expresións sinxelas.  

 

B3.4. Comprender en textos formais un repertorio básico de expresións fixas para rexeitar (agradecendo ou 
xustificando), acceder (con reservas ou condicións); expresar posibilidade, imposibilidade ou obriga de facer 
algo; conceder e denegar (con ou sen obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar a facer algo.  

 
B3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude media e ben estruturados, escritos nun 
rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese 
ou relevantes para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de 
uso co-mún, tanto de carácter xeral como máis específico.  
 

SLEB3.1. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas 
significativas de artigos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente 
argumentativo, adecuados ao seu nivel escolar, sempre que poida reler as seccións difíciles. 
 
SLEB.3.2 Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu interese 
persoal, educativo ou ocupacional (organización de grupos de traballo, información sobre actividades de formación 
específicas, etc.). 
 
SLEB3.3. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento 
cultural). 
 
SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter dos personaxes e as súas relacións, 
e as características do lugar e o tempo en que se desenvolven. 
 
SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos; nas que se narran feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 
 
SLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional como 
para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan documentos para unha estadía de estudos no 
estranxeiro). 
 
SLEB3.7. Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 
(glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente estruturados, que conteñan mapas, fotografías, imaxes, 
vídeos ou animacións que axuden á comprensión sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos ocupacionais 
relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicaras estrate-xias máis adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media (elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, redacción do 
borrador, revisión do texto e versión final), incorporando esquemas e expresións de textos modelo con 
funcións comunicativas similares ao texto que se quere producir.  

 

B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou relativa aos seus estudos ou 
á súa formación.  

 

B4.3. Escribir mensaxes breves, en calquera soporte, con información, instrucións e indicacións básicas e 
opinións sinxelas, destacando os aspectos que resulten importantes ou do seu interese para o tema que se 
trate.  

 

B4.4. Producir correspondencia formal básica para solicitar ou dar información relativa a bens e servizos, a 
partir de modelos sinxelos e básicos, actuando como mediación lingüística, de ser o caso, cunha presentación 
do texto limpa e ordenada.  

 

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, coherentes e de 
estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, 
neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de cohesión, as convencións or-tográficas e os 
signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter xeral como máis específico dentro da propia área de especialización ou 
de interese.  

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe experiencias,  
impresións e sentimentos; narra, de xeito lineal e coherente, feitos relacionados co seu ámbito de interese, actividades 
e experiencias pasadas ou feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen importantes e xustificando brevemente as súas opinións sobre eles. 
 
SLEB4.2. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (nivel de estudos, materias 
que cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade específica, como solicitar unha bolsa. 
 
SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que solicita e transmite 
información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle resultan importantes, respectando as convencións 
e as normas de cortesía, tamén nas redes socias. 
 
SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, 
fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou outra 
xestión sinxela, respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos, cunha 
presentación limpa e ordenada do texto. 
 
SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos breves e sinxelos, atendendo á súa estrutura básica 
e particularidades sintáctico-discursivas elementais, nos que dá información esencial sobre un tema educativo, 
ocupacional ou menos habitual, describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 
B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa suficiente fluidez para facerse entender, aínda que 
poidan producirse pausas e mesmo se as persoas interlocutoras poden necesitar repeticións cando se trata 
de palabras e estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan 
a comunicación.  

 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato máis frecuentes con 
razoable corrección de modo que se comprenda a mensaxe, aínda que pode darse algunha influencia da 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia comunicativa patróns de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 
 
SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, e amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que 
poidan existir, adecuando a súa produción ás convencións sociolingüísticas da lingua meta. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro


 
 
 
 

 

 
 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500 
LALIN (PONTEVEDRA). 
Telf.: 886151940– Fax 886151953 
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 
email→ ies.laxeiro@edu.xunta.es 
 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: IES LAXEIRO 
CURSO: 2º DE BACHARELATO 
MATERIA: SEGUNA LINGUA EXTRANXEIRA (FRANCÉS) 

 

  

 

primeira ou doutras linguas; e saber manexar os recursos básicos de procesamento de textos para corrixir os 
erros ortográficos dos textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás convencións comúns 
de escritura de textos en internet.  

 

B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción de textos orais e escritos, os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida e contorno socioeconómico, relacións interpersoais (xeracionais ou nos ámbitos 
educativo, ocupacional e institucional), e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos 
culturais xerais que permitan comprender e expresar adecuadamente información e ideas presentes nos 
textos.  

 

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.  

 

B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de xeito claro, ampliala con exemplos ou resumila.  

 
B5.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados 
cos propios intereses, os estudos e as ocupacións, e un repertorio limitado de expresións e modismos de uso 
frecuente.  

 
SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de significados 
tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
 
SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar información, organizar unha tarefa, etc.), utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar, suficientes para comunicar con eficacia. 
 
 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
P1: Observación sistemática 
P2: Probas específicas 
P3: Análise das producións do alumnado 

Instrumentos: 
I1: Escala de observación 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de comprensión oral) 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou en grupo 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

Cualificación 
final 

A cualificación final será o resultado da media aritmética entre as notas medias das dúas primeiras 
avaliacións. 
O traballo feito a distancia servirá para: 

1) Recuperar estándares de aprendizaxe e contidos non logrados durante as dúas primeiras 
avaliacións. 

2) Para o alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas, subir un punto como máximo na 
súa cualificación final, unha vez feita a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e 
seguindo os seguintes criterios: 

a. + 0 puntos:  O/a alumno/a entregou a metade das tarefas ou menos. A gran cantidade 
de erros presentes mostra que non se esforzou ou que non asimilou os contidos. 

b. + 0.5 puntos: O/a alumno/a entregou entre o 50% e o 75% das tarefas. Aínda que poidan 
ter erros, tamén observamos que a maior parte dos contidos foron asimilados. 

c. + 1 punto: O/a alumno/a entregou case todas as tarefas, globalmente ben feitas e cos 
contidos correctamente asimilados. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Tódolos alumnos teñen aprobados as dúas primeiras avaliacións polo que 
ningún ira a proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
Non hai 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades relacionadas cos cinco bloques de estándares de 
aprendizaxe definidos na LOMCE: Comprensión oral/escrita; Expresión 
oral/escrita; Coñecemento da lingua. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conectividade. 
Realiza tarefas en liña de autocorrección ou corrixidas polo profesorado 
segundo se entregan. 
A comunicación co profesorado faise mediante correos electrónicos ou 
mensaxes na plataforma na que se suben as tarefas. 

Materiais e recursos 

• Google classroom 

• Formularios de Google 

• Ferramentas ofimáticas de Google. 

• Materiais explicativos propios ou utilizados previamente no libro de 
texto. 

• Materiais multimedia publicados en liña. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado e coas familias faise mediante correo 
electrónico ou utilizando a plataforma Sixa.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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1º ESO 
 
A/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS. 
 
ESTÁNDARES 

B1: Comprensión de Textos Orais 
 
PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, explicacións (...). 
PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións (...). 
PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de gravacións (...). 
 

B3: Comprensión de Textos Escritos 
 
PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario (...). 
PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves moi sinxelas (...). 
PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos (...). 
 

B4: Produción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 
 
PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de actividades (...). 
PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal (...). 
PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves (...). 
PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social real ou simulado (...). 
 

B5: Coñecemento da Lingua e Consciencia Plurilingüe e Intercultural 
 
PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira (...). 
PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira 
(...). 
PLEB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico (...). 
 
COMPETENCIAS 
 
CCL: como é evidente, traballarase ao estar falando dunha lingua extranxeira. 
CD: ao estar empregando unha plataforma virtual, empregaremos a C. Dixital. 
CAA: aprenderán continuamente ata conseguir ser cada vez máis autónomos. 
CCEC: trataranse aspectos culturais dos países onde se fala a lingua extranxeira. 
 
B/ AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 
Considerando a situación tan excepcional que estamos a vivir, consideramos que a nota da segunda avaliación será a 
referencia a ter en conta de cara á terceira. O alumnado poderá subir ata un punto dita nota se entrega dentro do prazo 
estipulado en Google Classroom o 70% ou máis das tarefas requeridas ao longo do trimestre. 
 
C/ METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO 
E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN). 
 
Debido ás dificultades provocadas pola pandemia, non se realizarán tarefas avaliables en relación co B2 (Produción de 
Textos Orais: Expresión e Interacción) dos contidos reflectidos no decreto 86/2015. Ao estar falando de clases 
telemáticas, resulta moi complicado avaliar ao alumnado segundo as súas destrezas orais. Ademais, existe alumnado 
con características moi concretas que dificultan a realización de certas actividades, tales como a gravación de son ou 
vídeo ou mesmamente conexións a internet que poden fallar en calquera momento. 
 
Debemos insistir tamén en que non se avanzou nos contidos, polo que as actividades que o alumnado tería que 
realizar estarían sempre en relación co xa visto antes do confinamento. A canle na que se entregarían ditas actividades 
sería Google Classroom exclusivamente. 
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Ademais, temos en conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno/a así como as dificultades que poden levar consigo o 
gran contraste entre as clases presenciais e as telemáticas. Por este motivo, as actividades que o alumnado realizaría 
durante o confinamento serían sinxelas e máis reducidas, intentando ser o máis flexibles posible coa súa 
temporalización. Para unha mellor organización, todos os luns se entregarían actividades que serían corrixidas ao final 
da semana. 
 
No relativo ao estudantado con ACIs, debido ás súas dificultades particulares e, en coordinación co departamento de 
orientación, envíase un dossier con tarefas básicas de vocabulario esencial sobre as que se fai un seguimento continuo. 

 

2º ESO 
 
A/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS. 

 
B1: comprensión de textos orais 
PLEB1.1: Comprende fórmulas básicas de saúdos e despedidas (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 
PLEB1.3: Comprende situacións de comunicación sobre temas habituais (CCL, CD, CCEC, CSC) 
PLEB1.6: Comprende petición de información e expresións de gustos do seu interese (CCL, CD, CCEC, CSC) 
PLEB1.7: Identifica información esencial en medios audiovisuais sobre temas coñecidos (CCL, CD, CCEC, CSC) 
 
B3: comprensión de textos escritos 
PLB3.1: Segue instruccións básicas e de manexo de certos aparellos (CCL, CAA, CD, CCEC) 
PLB3.2: Entende puntos principais de anuncios e materiais publicitarios do seu interese ( CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 
PLB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu nivel (CCL, CAA, CSC, CCEC) 
 
B4: Producción de textos escritos expresión e interacción 
PLB4.2: Escribe textos breves sobre feitos coñecidos describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e 
lugares (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 
PLB4.4. Escribe notas e mensaxes breves en soporte impreso e dixital relacionados con actividades e situacións da vida 
cotiá e do seu interese persoal, tamén cando se utilizan as redes sociais (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD). 
PLB4.5. Escribe correspondencia na que se mantén o contacto social, se intercambia información, se describen sucesos 
e experiencias persoais e se expresan opinións de xeito sinxelo (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 
 
B5: coñecemento da Lingua e cosnciencia plurilingüe e intercultural 
PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente coas diversas culturas, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas (CCL, CAA, 
CSC, CCEC, CD). 
PLB5.5. Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión e a elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras 
linguas sobre elementos morfolóxicos, sintácticos e discursivos (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD). 
PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos 
propios do seu nivel educativo (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ASOCIADOS AOS ESTÁNDARES. 
 
B1: comprensión de textos orais 
B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e as ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto: uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación (...) uso 
dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como identificación de palabras clave. 
B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis salientables en textos orais sobre asuntos 
cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe. 
B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, horarios e prezos), transmitidas por 
medios técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, sempre se poidan escoitar máis dunha vez. 
B3: comprensión de textos escritos 
B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, (...)por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que xa coñecen, etc.), para a comprensión do 
sentido xeral, ou os detalles relevantes do texto 
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B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan instrucións, indicacións e información básica referida a 
necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou ocupacional moi básico se contan con apoio visual. 
B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar. 
 
B4: producción de textos escritos 
B4.2. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro 
estándar ou informal, utilizando (...)convencións ortográficas básicas, signos de puntuación máis comúns,  así como as 
convencións ortográficas máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico. 
B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal relativa a actividades diarias, intereses 
(deportes, música, etc.), gustos, etc. 
B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
 
B5: coñecemento da lingua e da consciencia plurilingüe intercultural. 
B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas do resto do alumnado, de ser o caso, amosando 
curiosidade e respecto perante as diferenzas. 
B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece relacionarse con 
compañeiros e compañeiras doutros países. 
B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 
 
B/ AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 

 
Avaliación 

Procedementos: En esta 3ª avaliación, ó ser unha avaliación anómala terase en conta o acadado 
nas dúas anteriores avaliacións e subiráselle nota en 1 punto con respecto á 2ª avaliación a aqueles 
alumnos que entreguen en plazo as tarefas e os traballos que se lles vaian mandando 
semanalmente. Asemesmo, aqueles alumnos que non superaron a segunda avaliación envíaselles 
tarefas e traballos para realizar e que consigan acadar así os obxetivos previstos. Aparte, poderá 
levarse a cabo unha proba telemática ou presencial no mes de xuño (si se dan as circunstancias de 
seguridade) para o alumnado que non consiga superar a materia. 

Instrumentos: Os instrumentos para 1ª e 2ª avaliación son os contemplados na programación 
presentada a principios de curso, mentres que  para esta 3ª avaliación a presentación das tarefas e 
traballos farase por medios telemáticos, e mírase a posibilidade de facer proba presencial ou 
telemática no mes de xuño para o alumnado que no supere a materia. O B2 non se ten en conta 
debido a que non todos os alumnos dispoñen das mismas garantías para facelo como pode ser 
unha conexión a internet lenta tanto do alumno coma do profesor. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso:Para acadar a cualificación final do 
curso avaliaranse aquelas tarefas e traballos que o alumno foi entregando ó longo desta 3ª 
avaliación. Se o alumno acadou ou superou o aprobado na segunda avaliación, a nota da terceira 
nunca será inferior e sumaráselle un punto se o alumno entregou en plazo alomenos o 70% das 
tarefas encomendadas. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

En canto a proba extraordinaria de Setembro será unha proba telemática ou presencial (sempre que 
se den as medidas de seguridade oportunas) para aquel alumnado que non superou a asignatura 
no mes de Xuño e avaliaranse os contidos vistos na 1ª e 2ª avaliación. En canto os criterios de 
avaliación serán os mesmos que establece a programación de principio de curso. Esta constará de 
catro probas escritas que versarán sobre: gramática e vocabulario (40%), comprensión auditiva 
(20%), comprensión escrita (20%), expresión escrita (20%). 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: O alumnado con materias pendentes ten unha clase creada 
exclusivamente para traballar esta parte á que se lle envían tarefas semanais e establécese horario 
online para correxilas e resolver dúbidas. A esa clase súbese material de recuperación dos contidos 
de recuperación vistos na 1 ª e 2ª avaliación que o alumno ten que realizar semanalmente. 

Criterios de cualificación: 
Para acadar a cualificación final do curso avaliaranse aquelas tarefas e traballos que o alumno foi 
entregando ó longo desta 3ª avaliación. Acadará a recuperación da materia pendente aquel alumno 
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que entregue de maneira correcta e en plazo alomenos o 70% das tarefas encomendadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A presentación das tarefas e traballos farase por medios telemáticos. Esas tarefas consistirán en 
repaso daquelo visto nas sesións de recuperación da materia de 1º ESO levadas a cabo no primeiro 
e segundo trimestre. O alumno aprobará a materia de realizar de maneira proveitosa o 70% das 
tarefas.  
En caso de non conseguir o aprobado, farase unha nova recuperación presencial no mes de 
Setembro (sempre que as circunstancias o permitan) seguindo os criterios de avaliación marcados 
na programación de principios deste curso. 

 
C/ METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO 
E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN. 
 

Actividades  
Unha ou dúas tarefas semanais de repaso dos contidos da 1ª e 2ª avaliación. As actividades 
son de comprensión oral, escrita, expresión escrita e gramática. A expresión oral faise nas 
clases online semanais, con moitas dificultades debido á mala conectividade. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Utilízase Google Classroom para facerlles chegar ós alumnos unha ou dúas tarefas 
semanais. Os alumnos xa están familiarizados con ela porque se usou ó longo de todo o 
curso. As tarefas súbense o luns pola mañá e a data de entrega soe ser os venres. Nas 
clases online tamén se explican as instruccións dos exercicios e se resolven as dúbidas que 
haxa.  
Tras un gran esforzo feito dende dirección, todos os alumnos teñen conectividade. A pesar 
disto En 2 ESO hai dous alumnos ACI e tamén unha rapaza paquistaní que non fala 
Castelán nin Inglés polo que ten grandes problemas de comunicación. Os tres dispoñen de 
ordenador para facer as tarefas e adecuada conexión a internet. Hai creada unha clase 
específica para eles en Google Classroom na que se lle envían actividades semanais así 
como un dosier de actividades entregadas durante o primeiro e segundo trimestre. Remarcar 
que ningún deles está traballando, pese a enviarlles mensaxes recordándollelo, poñer esto 
en coñecemento dos respectivos titores, dirección e incluso chamadas telefónicas.  

Materiais e recursos 

Textos, exercicios e listenings de diferentes editoriais (Burlington, Oxford) 
Páxinas web adecuadas ó nivel do alumnado. 
Entorno Google: Classroom, meet, tests de autoavaliación, documentos,etc. 
Videos de “youtube” 
Libros de lectura interactivos 

 

3º ESO 
 
A/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS. 
 
B1: Comprensión de textos orais 
Pleb 1.2: Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 
breves e articulados de xeito lento e claro, sempre que as condicións acústicas sexan boas. 
Pleb 1.3: Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estructuradas. 
Pleb 1.6: Comprende , nunha conversa formal ou entrevista na que participa o que se lle pregunta sobre asuntos 
persoais , educativos ,ocupacionais ou do seu interese. 
Pleb 1.7: Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotiás. 
 
B3: Comprensión de textos escritos 
Pleb 3.2: Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou de internet formulados de xeito 
simple e claro. 
Pleb 3.3: Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves. 
Pleb 3.5: Comprende correspondencia persoal na que se fala de si mesmo, se describen persoas, obxectos e lugares se 
narran acontecementos presentes, pasados e futuros. 
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Pleb 3.6: Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal, educativo ou ocupacional. 
 
B4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 
Pleb 4.1: Escribir en papel ou soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estructura clara sobre temas cotiáns ou de 
interese persoal nun rexistro formal, neutro ou informal. 
Pleb 4.2: Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estructura simple . 
Pleb 4.3: Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, ocupación, intereses ou 
afeccións.  
Pleb 4.4: Escribe notas e mensaxes onde se fan breves comentarios ou se dan instrucións ou indicacións relacionadas 
con actividades da vida cotiá. 
Pleb 4.6: Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social se intercambia información e 
se describe en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais. 
 
B5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
Pleb 5.2: Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeir@s doutros países. 
Pleb 5.5: Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e da propia cultura. 
Pleb 5.8: Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións. 
 
COMPETENCIAS:  
CCL: Como é evidente traballarase ao estar falando dunha lingua extranxeira. 
CD: Ao estar empregando unha plataforma virtual, empregaremos a competencia dixital. 
CAA: Aprenderán continuamente ata conseguir ser cada vez máis autónomos. 
CCEC: Trataranse aspectos culturais dos países nos que se fala a lingua extranxeira. 
 
B/ AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 
Considerando a situación tan excepcional que estamos a vivir, consideramos que a nota da segunda avaliación será a 
referencia a ter en conta de cara á terceira. O alumnado poderá subir ata un punto dita nota se entrega dentro do prazo 
estipulado en Google Classroom para cada tarefa o 70% ou máis das actividades propostas no terceiro trimestre. 
 
C/ METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO 
E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN). 
 
Debido ás dificultades provocadas pola pandemia, non se realizarán tarefas avaliables en relación co B2 (Produción de 
textos orais) dos contidos reflectidos no D86/2015. Ao estar falando de clases telemáticas, resulta moi complicado avaliar 
ao alumnado segundo as súas destrezas orais. Ademais, existe alumnado con características moi concretas que 
dificultan a realización de certas actividades como a gravación de son ou vídeo ou as telemáticas. Por este motivo, as 
actividades que o alumnado realizaría durante o posible confinamento serían sinxelas e máis reducidas, intentando ser o 
máis flexibles posible coa temporalización. Para unha mellor organización, todos os luns se entregan as actividades, que 
serían corrixidas ao final da semana ou no momento de recibilas, dependendo do tipo de tarefa. 
 
En ningún caso se proporcionaron actividades de ampliación salvo con carácter voluntario en situacións moi concretas. 
 
En calquera caso, terase en conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno e a súa progresión como medida d atención á 
diversidade. 

 

4º ESO 
 
A/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS. 
 
ESTÁNDARES 
 

B1: Comprensión de Textos Orais 
PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de TV (...). 
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PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de viva voz (...). 
  

B3: Comprensión de Textos Escritos 
PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos xornalísticos (...). 
PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte (...). 
PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional (...). 
  

B4: Produción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 
PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos (...). 
PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións (...). 
PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves (...). 
PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats (...). 
  

B5: Coñecemento da Lingua e Consciencia Plurilingüe e Intercultural 
PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes (...). 
PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira (...). 
PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado (...). 
PLEB5.7. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) [...]. 
 
 COMPETENCIAS 
CCL: como é evidente, traballarase ao estar falando dunha lingua extranxeira. 
CD: ao estar empregando unha plataforma virtual, empregaremos a C. Dixital. 
CAA: aprenderán continuamente ata conseguir ser cada vez máis autónomos. 
CCEC: trataranse aspectos culturais dos países onde se fala a lingua extranxeira. 
 
B/ AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 
Considerando a situación tan excepcional que estamos a vivir, consideramos que a nota da segunda avaliación será a 
referencia a ter en conta de cara á terceira. O alumnado poderá subir ata un punto dita nota se entrega dentro do prazo 
estipulado en Google Classroom o 70% ou máis das tarefas requeridas ao longo do trimestre. 
 
C/ METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO 
E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN). 
 
Debido ás dificultades provocadas pola pandemia, non se realizarán tarefas avaliables en relación co B2 (Produción de 
Textos Orais: Expresión e Interacción) dos contidos reflectidos no decreto 86/2015. Ao estar falando de clases 
telemáticas, resulta moi complicado avaliar ao alumnado segundo as súas destrezas orais. Ademais, existe alumnado 
con características moi concretas que dificultan a realización de certas actividades, tales como a gravación de son ou 
vídeo ou mesmamente conexións a internet que poden fallar en calquera momento. 
 
Debemos insistir tamén en que non se avanzou nos contidos, polo que as actividades que o alumnado tería que 
realizar estarían sempre en relación co xa visto antes do confinamento. O canle no que se entregarían ditas actividades 
sería Google Classroom exclusivamente. 
 
Ademais, temos en conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno/a así como as dificultades que poden levar consigo o 
gran contraste entre as clases presenciais e as telemáticas. Por este motivo, as actividades que o alumnado realizaría 
durante o confinamento serían sinxelas e máis reducidas, intentando ser o máis flexibles posible coa súa 
temporalización. Para unha mellor organización, todos os luns se entregarían actividades que serían corrixidas ao final 
da semana. 
 
Neste curso non hai estudantes ACIs que debamos tomar en consideración. 
 

1º BACHARELATO 
 

A/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS. 
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B1. Comprensión de textos orais 
PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de compresión, axustándoo e mellorándoo se é o caso,(...)  
PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á realización de actividades 
e normas de seguridade no ámbito persoal, público, educativo ou ocupacional (...)  
PLEB1.4. Comprende as ideas principais dunha presentación, charla ou conferencia que verse sobre temas do seu 
interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso estea articulado de maneira clara e en lingua estándar (...)   
 
B3.Comprensión de textos escritos 
PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en noticias e artigos 
xornalísticos ben estruturados e de certa lonxitude (...)  
PLEB3.3. Entende, en soporte tanto impreso como dixital, información concreta para a resolución de tarefas da clase ou 
traballos de investigación relacionados con temas da súa especialidade, (...)   
PLEB3.6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos do 
seu interese persoal e educativo (...)    
 
B4. Produción de textos escritos 
PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información sobre un tema educativo, ocupacional, 
ou menos habitual, describindo, e narrando acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de 
certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto.  
 PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión e adecuados aos 
fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e na presentación 
do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.)    
 
B5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso de adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de 
comunicación adquiridas noutras linguas.   
PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, ordenar as ideas e 
xerarquizalas en principais e secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e 
ortográficos.  
PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao 
propósito comunicativo 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ASOCIADOS AOS ESTÁNDARES. 
 
B1. Comprensión de textos orais 
B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a información esencial, os 
puntos principais, os detalles relevantes ou a información, as ideas e as opinións, tanto implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente sinaladas.   
B1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben 
organizados e con estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade de lingua estándar e articulados a 
velocidade media ou normal, (...)  
B1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes de textos 
orais transmitidos por medios técnicos, claramente estruturados e en lingua estándar, articulados a velocidade lenta, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poida volver escoitar o que se dixo. 
 
B3.Comprensión de textos escritos 
B3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións comunicativas principais do texto como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións comunicativas derivadas do uso de expoñentes das devanditas funcións, e identificar 
os propósitos comunicativos xerais asociados a distintos formatos, patróns e estilos discursivos típicos.  
B3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben 
organizados e con estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade de lingua estándar (...)   
PLEB3.6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos do 
seu interese persoal e educativo...  
 
B4. Produción de textos escritos 
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B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos de estrutura clara e de 
certa lonxitude, por exemplo, desenvolvendo os puntos principais e ampliándoos coa información necesaria, a partir dun 
guión previo.  
B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una serie de temas xerais e máis específicos 
relacionados cos propios intereses ou as especialidade, facendo descricións co suficiente detalle; redactando en 
palabras propias, e organizando de maneira coherente, información e ideas extraídas de diversas fontes,(...)   
 
B5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
B5.1. Discriminar e producir con certa fluidez patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis 
específicos, recoñecendo e dándolles os significados e as intencións comunicativas desexados. 
B5.2. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira, en 
contextos reais ou simulados de comunicación. 
B5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e os elementos de conexión 
e de cohesión de uso común co fin de que o discurso estea ben organizado e cumpra adecuadamente a función ou as 
funcións comunicativas. 
 
C/ AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 

Avaliación Procedementos: 
Para esta 3ª avaliación e dadas as circunstancias excepcionais derivadas do estado de alarma, 
valorarase o acadado na 1ª e 2ª avaliación ao que se lle engade a realización de tarefas e traballos 
para subir nota aqueles alumnos que superaron a materia na segunda avaliación, e para a 
recuperación da mesma para os que a tiñan suspensa. Contémplase ademais a posibilidade da 
realización, de ser posible,  de un exame presencial ou telemático en xuño, coas debidas garantías, 
para aqueles alumnos que non consigan superar a materia ou que perderan o dereito á avaliación 
continua. 

Instrumentos: 
Para a 1ª e 2ª avaliación foron os establecidos na programación. 
Para a 3ª avaliación valorarase a realización e presentación de tarefas enviadas por medios 
telemáticos, ademais de contemplar a posibilidade de realizar unha proba (presencial ou telemática) 
para a recuperación da  materia por parte daquel alumnado que non consiga o aprobado. 
Non se terá en conta para a avaliación o B2 (expresión oral) por non ter unha garantía ao 100% de 
que todo o alumnado se atopa nas mesmas circunstancias para a súa realización. 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O alumnado que conseguiu superar a materia na segunda avaliación, conserva o aprobado coa 
nota acadada. A nota final poderá ser superior pero en ningún caso será inferior. A realización e 
entrega de como mínimo o 70% das actividades e tarefas suporá un incremento de 1 punto na nota. 
Non se valorarán aquelas que sexan entregadas fóra de prazo. O esforzo por parte do alumnado 
sempre será tido en conta de forma positiva. Aquel alumnado que non consiga o aprobado, terá 
dereito a un exame presencial en xuño se as autoridades sanitarias o permiten. Do contrario, faríse 
una proba telemática coas debidas garantías. Nese exame avaliaríase a materia das dúas primeiras 
avaliacións. 
Para o alumnado que non participara nas actividades presenciais e nos procedementos de 
avaliación (asistencia igual ou menor ao 60% das actividades lectivas) con anterioridade á 
declaración do Estado de Alarma realizarase unha proba presencial ou telemática coas debidas 
garantías para poder aprobar a materia. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

De ser posible, realizarase unha proba presencial ou telemática coas debidas garantías, a aquel 
alumnado que non acadara o aprobado na convocatoria de xuño. Nesa proba avaliaranse os 
contidos traballados nos dous primeiros trimestres do curso, e que seguirá os criterios de 
cualificación establecidos na programación.  

 
D/ METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRES (RECUPERACIÓN, REPASO, 
REFORZO E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN. 
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Actividades Elaboración das propostas seguintes (todas elas serven para aumentar nota aos 

aprobados na 1ª e 2ª avaliación e mais para recuperar): 
-Exercicios de gramática: tempos verbais, xerundio e infinitivo, modais e modais 
perfectos, condicionais, conectores,... 
- Exercicios de Reading Comprehension, nos que se practican determinados 
aspectos como o resumo, fonética, gramática, writing. 
- Exercicios de Rewriting 
- Exercicios de comprensión oral (listenings) 
- Se hai posibilidade para todo o alumnado, presentación oral mediante a entrega 
dun vídeo ou unha grabación. Non se realizaría de haber alumnado con problemas 
de conexión xa que non permitiría unha igualdade de critierios 
- Formularios de autoavaliación, onde se tratan todos os aspectos da materia vistos. 
Como a adquisición de contidos neste curso é esencial para o curso seguinte, 
excepcionalmente enviaránselles actividades de ampliación, que en ningún caso 
serán avaliables. 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

A totalidade do alumnado ten acceso ás actividades, á súa realización e entrega. 
Ao principio de cada semana, envíanselles as  actividades vía Google Classroom, con 
data de entrega e que son corrixidas e devoltas ao alumnado coa puntuación 
correspondente. 
Semanalmente ou quincenalmente, farase unha vídeo conferencia para a explicación 
e/ou resolución de dúbidas. 
Emprégase tamén o correo electrónico ou o teléfono para a comunicación co 
alumnado. 

Materiais e recursos  Libro de texto Living English 1 
 Canle de youtube (videos explicativos) 
 Distintas páxinas web con material axeitado. 
 Google Classroom 
 Google Meet (para as vídeo conferencias) 
 Formularios de Google. 

 
 

E/ CONCRECIÓNS PARA O ALUMNADO DE NOCTURNO 
 
Para o alumnado que non participara nas actividades presenciais e nos procedementos de avaliación (asistencia igual ou 
menor ao 60% das actividades lectivas) con anterioridade á declaración do Estado de Alarma realizarase unha proba 
presencial ou telematica coas debidas garantías para poder aprobar a materia. 

 
2º BACHARELATO 

 
A/ OBXECTIVO DE ETAPA 
 
f) expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis Linguas Estranxeiras. 
 
NOTA PREVIA 
 
Debido ao carácter esencialmente propedéutico deste nivel educativo (preparación e superación da ABAU) priorízanse 
os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe e competencias que permitan conseguir ese obxectivo, 
tendo en conta ademais a remodelación das mencionadas probas que, en concreto na materia de Lingua Inglesa, 
suprimiron a actividade de 'listening' e incrementaron a opcionalidade. 
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B/ CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS. 
 

B3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTIDOS: 
B3.1. Estratexias de comprensión: mobilización de información previa; identificación do tipo de lectura demandado pola 
tarefa; identificación do tipo textual; distinción de tipos de comprensión; formulación de hipóteses sobre o contido e o 
contexto; inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais; e reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B3.1. Uso de diferentes estratexias de lectura como a identificación da intención comunicativa, a anticipación da 
información a partir dos elementos textuais e non textuais, o uso do contexto, a aplicación de regras de formación de 
palabras para inferir significados e a organización da información e o tipo de texto. 
B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a información esencial, os 
puntos principais, os detalles relevantes; información, ideas e opinións tanto implícitas como explícitas do texto, se están 
claramente sinalizadas; e matices como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da lingua, formulados de xeito 
claro. 
B3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben 
organizados e lingüisticamente complexos, nunha variedade de lingua estándar e que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, mesmo se son de carácter técnico, cando estean dentro do propio campo de especialización ou de 
interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou profesional, sempre que se poidan reler as seccións 
difíciles. 
B3.5. Recoñecer globalmente e con detalle a liña argumental no tratamento do asunto presentado en xornais, revistas, 
guías, páxinas web e novelas, e distinguir entre información, opinión e persuasión, así como comprender en textos 
literarios as relacións entre os personaxes e os motivos que os impulsan a actuar. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións de correspondencia formal de 
institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou compañías de 

servizos, sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa área 
de interese ou a súa especialidade. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como dixital, 
información detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos educativo ou ocupacional, así 

como información concreta relacionada con cuestións prácticas en textos informativos oficiais, 
institucionais ou corporativos. 

CCL,  
CAA, CSC, CCEC, 

CD 

PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa lonxitude que tratan dunha variedade de 

temas de actualidade ou máis especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área 
de interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses textos. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

 
B4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
CONTIDOS: 
B4.1.Estratexias de produción: planificación, execución, revisión e presentación coidada do texto. 
 
CRITERIOS DE AVALIACION: 
B4.1. Utilizar estratexias que faciliten un estilo de escritura sinxelo e fluído, evitando o uso de palabras ou estruturas das 
que non se estea seguro e seguindo adecuadamente o proceso de escritura: planificación do texto, selección das ideas 
pertinentes ao propósito comunicativo, presentación das ideas segundo o tipo de texto, organización adecuada en 
parágrafos, e revisión da coherencia, a cohesión, a ortografía, a puntuación e as concordancias.  
B4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos ben estruturados e de 
certa lonxitude; por exemplo, integrando de maneira apropiada información relevante procedente de fontes diversas, ou 
reaxustando o rexistro ou o estilo (incluíndo léxico, estruturas sintácticas e patróns discursivos) para adaptar o texto ao 
destinatario e ao contexto específicos. 
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B4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben estruturados sobre unha ampla serie de temas relacionados cos propios 
intereses ou a especialidade, facendo descricións claras e detalladas; sintetizando información e argumentos extraídos 
de diversas fontes e organizándoos de maneira lóxica; e defendendo un punto de vista sobre temas xerais, ou máis 
específico, indicando os proles e os contras das opcións, utilizando para iso os elementos lingüísticos adecuados para 
dotar o texto de cohesión e coherencia, e manexando un léxico adaptado ao contexto e ao propósito comunicativo que 
se persegue. 
B4.4. Planificar e articular o texto escrito segundo a función ou as funcións comunicativas principais e secundarias en 
cada caso, seleccionando os expoñentes das devanditas funcións segundo os seus matices de significación, e os 
patróns discursivos dos que se dispón para presentar e organizar a información, deixando claro o que se considera 
importante (por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os contrastes ou as digresións con respecto ao tema 
principal. 
B4.5. Elaborar resumos e notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 
B4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidadosa (con atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 
letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e 
valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o desenvolvemento e as conclusións dun experimento, sobre un 

intercambio lingüístico, unhas prácticas ou un traballo de investigación), ou menos habituais (por 
exemplo, un problema xurdido durante unha estadía no estranxeiro), desenvolvendo un 

argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de vista concreto, explicando as vantaxes e 
as desvantaxes de varias opcións, e achegando conclusións xustificadas. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que permita 
recoñecelo con claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión 

persoal argumentada. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e comunícase con seguridade 
en foros e blogs, transmitindo emoción, resaltando a importancia persoal de feitos e experiencias, 
e comentando de maneira persoal e detallada as noticias e os puntos de vista das persoas ás que 

se dirixe. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo ou profesional 
dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita información, 

describe a súa traxectoria educativa ou profesional e as súas competencias, e explica e xustifica 
co suficiente detalle os motivos das súas accións e dos seus plans (por exemplo, carta de 
motivación para matricularse nunha universidade estranxeira, ou para solicitar un posto de 
traballo), respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

 
B5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

 
CONTIDOS: 
B5.5. Funcións comunicativas:  
Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional.  
Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, actividades, procedementos e 
procesos.  
Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e expresión 
de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e a longo prazo. 
Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, advertencias e avisos.  
Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade.  
Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición, a exención e a 
obxección.  
Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a esperanza, a confianza e a 
sorpresa, así como os seus contrarios.  
Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  
Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 
 
B5.6. Léxico: 
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Recoñecemento e uso de léxico oral e escrito común e máis especializado dentro das propias áreas de interese nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á descrición de persoas e obxectos, tempo e espazo, estados, 
eventos e acontecementos, actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, educativas e 
profesionais; educación e estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; 
ciencia e tecnoloxía; historia e cultura.  
Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas fraseolóxicos, colocacións, 
frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de actualidade). 
Recoñecemento e uso de antónimos, sinónimos e de procedementos de formación de palabras mediante recursos de 
derivación e de composición, e recoñecemento de "falsos amigos". 
 
B5.7. Estruturas lexico-discursivas da lingua inglesa. Constan na programación inicial e foron todas adecuadamente 
tratadas antes da declaración do Estado de Alarma, excepto a seguinte: Gerund and infinitive. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
B5.2. Axustarse con consistencia aos patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e algúns de 
carácter máis específico. 
B5.3. Distinguir a función ou as funcións comunicativas principais e secundarias do texto, como implicacións facilmente 
discernibles, e apreciar as diferenzas de significación de distintos expoñentes destas, así como distinguir os significados 
e os propósitos xerais asociados ao uso de patróns discursivos típicos polo que respecta á presentación e á 
organización da información (entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema; a topicalización, pondo o tema da 
oración ao principio, como por exemplo en "Diso non quero falar"; contraste, digresión ou recapitulación).  
B5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e expresións e modismos de uso habitual, e máis 
especializado segundo os propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, público, educativo e laboral ou 
profesional, así como un reducido repertorio de palabras e expresións, e as connotacións máis discernibles, que permita 
un uso humorístico, poético ou estético sinxelo do idioma. 
B5.7. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a quen necesite desta mediación por descoñecemento ou 
coñecemento insuficiente da lingua meta. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
PLEB5.1. Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en situacións de 

comunicación informais e formais habituais, con matices como a ironía e o humor, sempre que as 
persoas interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un uso moi idiomático. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información, noticias, 
ideas e puntos de vista sobre temas tanto abstractos como concretos; ou solicitando ou 

transmitindo información relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais, 
adaptando a súa expresión e os medios de expresalo á situación de comunicación. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

PLEB5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, 
evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e 

recoñece un léxico máis especializado se conta con apoio visual ou contextual. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por canles, entendendo 
(aínda que non os comparta) os matices de sentido e de opinión ante puntos de vista e posturas 
concretas e actitudes que responden a crenzas, costumes e valores propios da cultura da lingua 

meta. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros doutra diferente, 
consciente da importancia desta actividade de mediación intercultural. 

CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

 
METODOLOXÍA 
 
A declaración do Estado de Alerta obriga a traballar telematicamente. Os mecanismos e procedementos adicionais que 
se implementaron foron os seguintes: 
 
-Creación dun grupo de WhatsApp para a facilitar a comunicación durante a realización das tarefas e para a consulta de 
dúbidas. 
 
-Realización de tarefas utilizando o marco 'Google Classroom' (que xa se viña utilizando, concretamente utilizando 
'GoogleDocs' e 'GoogleForms' para a realización de exercicios de redacción e cuestionarios sobre o resto da materia. 
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-Creación de titoriais para a explicación e repaso da materia obxecto das actividades lectivas. 
 
-Realización de reunións telemáticas utilizando 'Webex' e 'GoogleMeet'. 
 
C/ AVALIACIÓN. INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 
Para a obtención da cualificación da 3ª avaliación e da avaliación ordinaria terase en conta a cualificación obtida por 
cada alumno ou alumna na 2ª avaliación. 
 
A partir de aí, e segundo os criterios que se enumeran a continuación, poderase incrementar un punto, ou 
excepcionalmente dous para o alumnado que teña suspensa a 2º avaliación, esta cualificación. 
 
Criterios para aumentar a cualificación da 2ª avaliación nun punto: 
 
- O alumnado entrega, cando menos, un 80% das tarefas, no prazo establecido para facelo, salvo casos debidamente 
documentados e autorizados. 
 
- As tarefas entregadas son adecuadas e orixinais. Neste sentido, controlarase que as tarefas entregadas 
telematicamente garden relación, no seu resultado final, nivel e extensión, coas que viña entregando o alumnado de 
xeito presencial. 
 
De detectarse algunha anomalía neste sentido comunicarase ao alumnado para que as volva realizar. De non facelo nun 
novo prazo que se establecerá, a tarefa constará como non entregada. 
 
Todos aqueles alumnos e alumnas cuxas tarefas non cumpran os criterios indicados a cualificación será a mesma da 2ª 
avaliación. 
 
D/ ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Tendo en conta a diferenza en intereses e obxectivos do alumnado establécese a realización de diferentes tipos de 
actividades: 
 
- recuperación, para o alumnado coa materia suspensa ata a 2ª avaliación. 
 
- reforzo, para o alumnado que tendo a materia suspensa, precisa afianzar o seu nivel de desempeño na materia. 
 
- ampliación, para o alumnado que manifesta un alto nivel de desempeño na materia e é capaz de obter unha boa 
cualificación na ABAU e, posibelmente, estudar algún grao que teña que ver coa material de Lingua Inglesa. 
 
Para ‘7:Q47R’ adaptánse as actividades e tarefas en función das necesidades específicas de atención educativa que 
indica o seu informe do Departamento de Orientación; basicamente, máis tempo para a realización das tarefas, 
explicacións e enunciados  máis concretos. 
 
E/ PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA MATERIA LINGUA 
ESTRANXEIRA: INGLÉS I PENDENTE 
 
O alumnado deberá seguir e entregar as tarefas encomendadas en relación coa adaptación da programación para a 
materia INGLÉS I no clasroom correspondente creado ao efecto. 
 
A cualificación seguirá os mesmos criterios seguidos para establecer a cualificación da materia INGLÉS II (ver arriba). 
 
F/ CONCRECIÓNS PARA O ALUMNADO DE NOCTURNO 
 
Para o alumnado que non participara nas actividades presenciais e nos procedementos de avaliación (asistencia igual ou 
menor ao 60% das actividades lectivas) con anterioridade á declaración do Estado de Alarma realizarase unha proba 
presencial ou telematica coas debidas garantías para poder aprobar a materia. 
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FP BÁSICA 
 
A/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS. 
 

Resultados de aprendizaxe   Criterio de avaliación  

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar 
información oral en lingua inglesa, elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, ben 
estruturadas, relativas a situacións habituais de 
comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, 
público ou profesional 

CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a 
comprensión precisa das 
mensaxes recibidas 
CA1.2 Identificouse a intención comunicativa básica de 
mensaxes directas ou recibidas mediante formatos 
electrónicos, valorando as situacións de comunicación e as 
súas implicacións no uso do vocabulario empregado 
CA1.3 Identificouse o sentido global do texto oral que presenta 
a información de xeito secuenciado e progresivo en situacións 
habituais frecuentes e de contido predicible 
CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, non formal e situacións 
profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de 
expresións, frases e palabras de situacións habituais 
frecuentes e de contido altamente predicible segundo o 
propósito comunicativo do texto 
CA1.10 Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da 
comunidade onde se fale a lingua estranxeira 
 

 RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa 
utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situacións 
habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou 
profesional, activando estratexias de comunicación 
básicas 

CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben 
estruturado, utilizando un repertorio memorizado de modelos 
de oracións e conversas breves e básicas, sobre situacións 
habituais frecuentes e de contido altamente predicible 
 

RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en 
lingua inglesa, en situacións de comunicacións 
habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou 
profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas de 
composición, e aplica estratexias de lectura 
comprensiva 

CA3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os 
seus trazos básicos, o seu contido global, e analizouse a súa 
intención e o seu contexto 
CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención 
comunicativa básica do texto 
CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un 
repertorio limitado de expresións, frases, palabras e 
marcadores de discurso lineais, en situacións habituais 
frecuentes, de contido moi predicible 
CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, 
atendendo ao propósito comunicativo e a normas gramaticais 
básicas 
CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito 
comunicativo, seguindo modelos estruturados 
CA3.7 Amosouse interese pola boa presentación dos textos 
escritos, respectando as normas gramaticais, ortográficas e 
tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión. 

 
B/ AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 

 
Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado deberá entregar un mínimo do 70% das tarefas e deberá facelo no prazo 
establecido.  
O alumnado que non teña superada a materia no segundo trimestre, terá a maiores que entregar 
uns boletíns de exercicios de recuperación. 
A entrega das actividades suporá un incremento de 1 punto na nota.  
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Instrumentos: 
Actividades de repaso e reforzo e recuperación dos contidos dados nas dúas primeiras 
avaliacións e que se basearán no seguinte: 

 Exercicios de Listening 
 Exercicios de comprensión de textos 
 Exercicios de gramática e vocabulario de distinta tipoloxía . 
 Exercicios de writing 
 Formularios de autoavaliación 

Cualificación final 

 
O alumnado coa materia superada no segundo trimestre, conservará esa nota. Nunca poderá 
ser inferior e si superior, unha vez sumado 1 punto pola entrega das actividades e tarefas, de ser 
o caso. 
O alumnado que non tivera superada a materia no segundo trimestre, deberá facer entrega das 
actividades de repaso e recuperación, coas que poderá sumar á súa nota ata un máximo de 2 
puntos. 
De non superar a materia, poderá presentarse en xuño a unha proba presencial ou telemática 
coas debidas garantías. Nesta proba avaliaranse os contidos dos dous primeiros trimestres. 
Esta proba seguirá os seguintes criterios: 
1.- comprensión oral:  15%   
2.- comprensión escrita: 15%    
3.- expresión escrita: 20 %  
4- Gramática e vocabulario: 50%    
A nota global de esta materia supón un 30% da nota final do Ámbito de Comunicación e 
Sociedade 

Proba extraordinaria 
de setembro 

O alumnado coa materia suspensa en xuño deberá presentarse en setembro, se é posible,  a 
unha proba que seguirá os criterios  seguintes: 
1.- comprensión oral:  15%   
2.- comprensión escrita: 15%    
3.- expresión escrita: 10%  
4- Gramática e vocabulario: 60%     
Ademáis terá que realizar obrigatoriamente un boletín de actividades de repaso e recuperación 
que deberá entregar o día do exame, ou ben poderá entregar telemáticamente, como se veu 
facendo neste último trimestre 

 
C/ METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 
REFOROZO E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN. 
 

Actividades  
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

As actividades e tarefas enviaranse a través de Google Classroom, o vía correo 
electrónico a principios da semana. Deben entregalas no prazo establecido, 
normalmente unha semana 

Materiais e recursos 

-Libro de texto 
- Formularios de Google  
- Diferentes páxinas web de contidos axeitados ao seu nivel e intereses. 
- Outros libros de texto para exercicios do mesmo nivel que o do seu libro de texto 

 

CM ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
MÓDULO INGLÉS 

 
A/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS. 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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-CA1.1. Situouse a mensaxe no seu contexto. 
-CA1.2. Identificouse a idea principal da mensaxe 
-CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, 
telefónica ou por outro medio oral. 
-CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes 
relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá. 
CA1.5. Estableceuse a secuencia dos elementos 
constituíntes da mensaxe. 
-CA1.6. Identificáronse as ideas principais dun discurso 
sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de 
comunicación, emitido en lingua 
estándar e articulado con claridade. 
-CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse 
as indicacións. 
-CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de 
comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen 
entender todos os seus elementos. 
 

*RA1. COMPRENSIÓN ORAL: Recoñece información 
profesional e cotiá contida en DISCURSOS ORAIS 
emitidos en lingua estándar e analiza o contido global da 
mensaxe. 

-CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e 
dicionarios. 
-CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos. 
-CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe. 
-CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área 
profesional a que se refira. 
-CA2.5. Identificouse a terminoloxía utilizada. 
-CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos 
utilizando material de apoio, en caso necesario. 
-CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de 
soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc 

*RA2. COMPRENSIÓN ESCRITA: Interpreta información 
profesional contida en TEXTOS ESCRITOS e analiza 
comprensivamente os seus contidos. 

-CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a 
emisión da mensaxe. 
-CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e 
estratexias de interacción. 
-CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en 
presentacións. 
-CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos 
relacionados coa profesión. 
-CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da 
profesión. 
-CA3.6. Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. 
-CA3.7. Enumeráronse as actividades da tarefa 
profesional. 
-CA3.8. Describiuse e estableceuse a secuencia dun 
proceso de traballo da competencia propia. 
-CA3.9. Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de 
propostas realizadas. 
-CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada 
opción ou dun procedemento de traballo. 
-CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de 
parte del cando se considerase necesario. 

*RA3. EXPRESIÓN ORAL: Emite MENSAXES ORAIS 
claras e ben estruturadas, e participa como axente activo 
en conversas profesionais. 

-CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con 
aspectos cotiáns e profesionais. 
-CA4.2. Organizouse a información coherentemente e con 
cohesión. 
-CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados co 
propio contorno profesional. 
CA4.4. Formalizouse documentación específica do campo 
profesional propio. 

*RA4. EXPRESIÓN ESCRITA : Elabora textos sinxelos e 
relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. 
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-CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o 
vocabulario específico na formalización de documentos. 
-CA4.6. Resumíronse as ideas principais de información 
dadas, utilizando os seus propios recursos lingüísticos. 
-CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do 
documento que se elabore. 
-CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos 
costumes da comunidade onde se fale a lingua 
estranxeira. 
-CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os 
protocolos de relación social propios do país. 
-CA5.3. Identificáronse as crenzas e os valores propios da 
comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 
-CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais 
propios do sector, en calquera tipo de texto. 
-CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os 
protocolos propios do país da lingua estranxeira. 

*RA5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en 
situacións de comunicación e describe as relacións 
características do país da lingua estranxeira. 

 
 
B/ AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 
AVALIACIÓN 
 
Procedementos: neste módulo practícanse as catro partes fundamentais en calquera idioma (LECTURA 
COMPRENSIVA, ESCOITA, ESCRITURA E FALA FLUIDA) adaptadas todas elas a singularidade do ciclo  no que se 
atopa. 
 
Instrumentos: 
Test de opción múltiple 
Test de información 
Test de corrección de frases 
Test de ordenación da información 
Test de espazos 
Test de traducción 
Redacción de textos 
Proba de cubrir ocos 
Realización de videos de comprobación da mellora na fala 
 
CUALIFICACION FINAL 
 
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: poñendo por diante o principio de avaliación continua, a 
nota final non poderá ser inferior a  obtida na segunda avaliación, pudendo incluso mellorar esa nota ata 1 punto si o 
alumnado entrega todas as tarefas programadas neste período e acadan a calidade esixida polo departamento. 
 
C/ METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 
REFOROZO E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN. 
 

Actividades Tarefas relativas a materia impartida na primeira e segunda avaliación para repaso, 
recuperación e reforzo. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas son entregadas ao alumnado por distintos medios. Debido ás características de 
conectividade do alumnado, a comunicación e moitas veces difícil. 
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Materiais e recursos Imprescindible ordenador. Conexión a internet. Libro de texto recomendado  e usado nos 
dous primeiros trimestres. Apuntes elaborados polo docente. Tarefas prácticos elaboradas 
polo docente e enviadas por whatsapp, classroom. As plataformas como skype o webex son 
usadas para a resolución de dúbidas das tarefas. As tarefas son resoltas polo alumnado e 
enviadas ao docente polos medios xa comentados pero aquel alumnado que se pode 
conectar tamén as resolve mediante o uso da pizarra virtual gratuita MIRO. 

 

CS ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
MÓDULO INGLÉS 

 
A/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS. 
 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación 

 
RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida 
en discursos orais emitidos por calquera medio de 
comunicación en lingua estándar, e interpreta con 
precisión o contido da mensaxe. 

- CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe. 
- CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas 
e doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en 
lingua estándar e identificouse o estado de ánimo e o ton da 
persoa falante. 
- CA1.3. Extraeuse información de gravacións en lingua 
estándar relacionadas coa vida social, profesional ou 
académica. 
- CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e 
de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 
estándar e cun ritmo normal. 
- CA1.8. Tomouse consciencia da importancia de comprender 
globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os 
seus elementos. 
 

RA2 - Interpreta información profesional contida en 
textos escritos complexos e analiza comprensivamente 
os seus contidos. 

- CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de 
diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 
finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de 
xeito selectivo. 
- CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa 
especialidade e captouse doadamente o significado esencial. 
- CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través 
de soportes telemáticos (correo electrónico, fax etc.). 
 

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector 
ou da vida académica e cotiá e relaciona os recursos 
lingüísticos cos seus propósitos. 

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha 
variedade de temas relacionados coa súa especialidade, para 
o que se sintetizaron e se avaliaron as informacións e os 
argumentos procedentes de varias fontes. 
- CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, 
coherencia e cohesión e solicitouse ou facilitouse información 
xeral ou detallada. 
- CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu 
campo profesional. 
- CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario 
específico na formalización de documentos. 
- CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do 
documento que se elabore. 
 

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais 
en situacións de comunicación e describe as relacións 

- CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos 
costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua 
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típicas características do país da lingua inglesa. inglesa. 
- CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas de relación 
social propios do país. 
- CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios 
do sector en calquera tipo de texto. 
 

OBSERVACIÓNS: Nos se ten en conta o apartado de Produción de Textos Orais nos resultados de aprendizaxe e 
criterios de avaliación imprescindibles, debido á excepcionalidade da situación e prevendo que non todo o alumnado terá 
as mesmas posibilidades tecnolóxicas para poder realizar este tipo de probas en igualdade de condicións. 
 
B/ AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 

Avaliación 

Procedementos: 
Para esta 3ª avaliación e dadas as circunstancias excepcionais derivadas do estado de alarma, 
valorarase o acadado na 1ª e 2ª avaliación, ao que se lle engadirá a realización de tarefas e 
actividades para subir un máximo de 1 punto na nota aqueles alumnos que superaron a materia na 
segunda avaliación, e para a recuperación da mesma para os que a tiñan suspensa. Para isto é 
imprescindible a entrega de como mínimo o 70% das tarefas. Contémplase ademais a posibilidade 
da realización, se as circunstancias así o permiten,  de un exame presencial ou telemático en xuño, 
coas debidas garantías, para aqueles alumnos que non consigan superar a materia na terceira 
avaliación ou que perderan o dereito á avaliación continua.  

Instrumentos: 
Realización e presentación de tarefas enviadas por medios telemáticos (Google Classroom).  
Estas tarefas, de distintas tipoloxías, abranguen os contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións. 
Farase un estudo cuantitativo das tarefas entregadas. As actividades propostas serán de repaso e 
reforzo e en algúnmcaso de ampliación, para os alumnos que xa a teñan superada, e de 
recuperación para aqueles que non a teñan superada.  Ademáis contémplase a posibilidade de 
realizar unha proba (presencial ou telemática) en xuño para a recuperación da materia por parte de 
aquel alumnado que non consiga o aprobado. 
Non se terá en conta para a a avaliación o B2 (expresión oral) por non ter unha garantía ao 100% de 
que todo o alumnado se atopa nas mesmas circunstancias para a súa realización. 

Cualificación final 

 O alumnado que conseguiu superar a materia na segunda avaliación, conserva o aprobado coa 
nota acadada e que será igual ou superior, pero en ningún caso inferior. A realización e entrega de 
como mínimo o 70% das actividades e tarefas suporá o incremento de 1 punto na nota. Non se 
valorarán aquelas que sexan entregadas fóra de prazo. O esforzo por parte do alumnado sempre 
será tido en conta de forma positiva. 

Proba 
extraordinaria de 

xuño 

Aqueles alumnos que non conseguiran superar a materia na convocatoria ordinaria terán  a 
posibilidade de facer unha proba en xuño, ou ben telemática ou ben presencial se as autoridades 
sanitarias así o permiten. Será realizada nas datas que estableza Xefatura de Estudos. Esa proba 
dividirase en 4 partes: (Listening (20%), Reading(20%), Writing (20%) e Grammar and Vocabulary 
(40%) e basearase nos contidos das 2 primeiras avaliacións.  
Os alumnos que perderon o dereito á avaliación continua serán examinados nas mesmas condicións 
que os que teñan contidos a recuperar.  
De ser posible unha proba presencial, realizaríase tamén unha proba oral e a valoración quedaría 
así: Listening (15%), Reading (15%), Writing (15%), Grammar & Vocabulary (40%) e Speaking  
(15%) 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  
Avaliaranse as catro destrezas: Listening, Reading, Speaking e Writing, ademáis da gramática e 
vocabulario propio da especialidade. Valorarase do seguinte xeito:  
-Listening: 15% (preguntas de comprensión oral sobre unha grabación) 
- Reading: 15% (preguntas de comprensión dun texto) 
- Writing: 15% (redación dunha carta ou mail) 
- Speaking: 15% (cuestionario sobre temas do seu interese e relacionados co ciclo)  
- Gramática e vocabulario: 40%  
Deberá acadar unha puntuación igual ou superior a 4 
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Todo isto farase telematicamente, coas debidas garantías, se non é posible a proba presencial en 
xuño. 
A nota acadada fará media coa obtida coa presentación das tarefas. 

Criterios de cualificación: 
Valorarase a entrega das tarefas que se proporcionaron vía Google Classroom (50%) e a realización 
dun exame vía telemática ou presencial (50%). O exame estará baseado nas actividades de 
recuperación. 
Para a superación da materia deberá ter unha nota mínima de 4. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A alumna deberá entregar todas as actividades que se lle propoñan vía Google Classroom e a 
posibilidade de presentarse a un exame en xuño, como se especificou anteriormente. 
 

 
C/ METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 
REFOROZO E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN. 
 

Actividades  

Todas as propostas serven para aumentar nota aos aprobados na 1ª e 2ª avaliación e 
mais para recuperar a materia aqueles alumnos que a teñan suspensa: 
-Exercicios de gramática: tempos verbais, comparación, modais, condicionais, 
conectores,... 
- Exercicios de Reading Comprehension. 
- Exercicios de comprensión oral (listenings) 
- Exercicios de expresión escrita: redacións, cartas, emails, CVs 
- Se hai posibilidade para todo o alumnado, algún exercicio de expresión oral mediante 
a entrega dun vídeo ou unha grabación. Non se realizaría de haber alumnado con 
problemas de conexión xa que non permitiría unha igualdade de critierios. 
- Formularios de autoavaliación, onde se tratan todos os aspectos da materia vistos. 
- Ao alumnado coa materia suspensa, proporcionaráselle material extra de recuperación 
para entregar, á parte do que se lles entrega ao resto da clase. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Ao principio de cada semana, envíanselles as  actividades vía Google Classroom, ou 
email con data de entrega e que son corrixidas e devoltas ao alumnado coa puntuación 
correspondente. 
Semanalmente ou quincenalmente, faise unha vídeo conferencia para a explicación e 
resolución de dúbidas. 
Emprégase tamén o correo electrónico para o envío de tarefas. 

Materiais e recursos 

 Libro de texto Business Administration and Finance 
 Canle de youtube  
 Distintas páxinas web con material axeitado. 
 Google Classroom 
 Google Meet (para as vídeo conferencias) 
 Formularios de Google. 

 

ESA – MÓDULO IV 
 
A, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS. 
 
B1: comprensión oral 
B1.2.2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas ,moi básicas, se pode pedir confirmación 
dalgúns detalles. 
B1.5.1. Recoñece as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para comprender as funcións 
comunicativas propias do seu nivel. 
B1.6.1. Identifica o vocabulario oral básico e suficiente para comprender textos sinxelos no rexistro estándar propio do 
seu nivel. 
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B3: comprensión de textos escritos 
B3.1.1. Aplica estratexias de lectura comprensiva recoñecendo os trazos esenciais do xénero e a súa estrutura, e 
interpretando o seu contido global e específico, sen necesidade de entender todos os seus elementos. 
B3.2.3. Comprende correspondencia persoal breve e sinxela en calquera formato en que se fala dun mesmo; se 
describen persoas, obxectos e lugares; se narran acontecementos pasados e presentes, reais ou imaxinarios, e se 
expresan sentimentos e desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 
B3.3.1. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países en que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos. 
 
B4: Producción de textos escritos expresión e interacción 
B4.1.1. Desenvolve estratexias sistemáticas de composición seguindo un modelo e usando dicionarios impresos e en 
liña e correctores ortográficos dos procesadores de textos na súa composición 
B4.3.1. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira e establece 
relación entre aspectos da propia cultura e da allea, comparándoas e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 
B4.7.1. Produce textos escritos breves en diferentes soportes con posibles erros ortográficos e de puntuación que non 
impidan a comprensión e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ASOCIADOS AOS ESTÁNDARES. 
 

B1: comprensión de textos orais 
B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais 
breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
unha velocidade media, nun rexistro informal ou neutro, e que traten sobre asuntos cotiáns en situacións habituais,(...) 
sempre que as condicións acústicas non dificulten a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 
B1.5. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de patróns sintácticos e 
discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así como os seus significados asociados. 
B1.6. Recoñecer e aplicar á comprensión do texto léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiáns e/ou relacionados 
cos propios intereses, estudos e ocupacións, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión. 
B3: comprensión de textos escritos 
B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do texto. 
B3.2. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados, que traten de asuntos cotiáns, (...)  sobre aspectos 
socioculturais do país onde se fala a lingua estranxeira e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso común. 
B3.3. Coñecer e utilizar, para a comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, incluídas manifestacións artísticas como a música ou o cinema), 
condicións de vida (contorno, estrutura social), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro 
educativo, nas institucións), e convencións sociais (costumes, tradicións) e identificando diferenzas e semellanzas nos 
aspectos culturais máis visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas 
culturas, se é o caso, do resto do alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas. 
B4: producción de textos escritos 
B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de media 
lonxitude, p. e. reelaborando estruturas a partir doutros textos de características e propósitos comunicativos similares, ou 
redactando borradores previos. 
B4.3. Coñecer e utilizar para a produción do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá, 
relacións interpersoais , comportamento , e convencións sociais así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto, identificando diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais máis 
visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas, se é o caso, do resto 
do alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas. 
B4.7. Utilizar as principais convencións de formato, ortográficas, tipográficas e de puntuación, e de uso de maiúsculas ou 
minúsculas, así como abreviaturas e símbolos de uso común;  

 
B/ AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
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Avaliación 

Procedementos: A avaliación farase de maneira permanente tendo en conta o traballo do alumno, 
interese e participación na clase online que ten lugar un día á semana e cunha duración de hora e 
media.  
Comentar que todos os alumnos matriculados neste módulo IV están asistindo ás clases online e, 
posto que esta situación empezou cando estábamos empezando o módulo, foron os mesmos 
alumnos os que solicitaron avanzar algo na materia, continuando co temario nas clases online. 
Procedeuse a avanzar algo na materia, pero, posto que algúns alumnos dispoñen de  mala 
conectividade, o avance non vai ser moi notable. 

Instrumentos: O alumno aprobará a materia facendo todas as tarefas e exercicios que o profesor 
porá á súa disposición na aula de google classroom.  
Poderá levarse a cabo unha proba telemática ou presencial no mes de xuño (si se dan as 
circunstancias de seguridade) en caso de necesitala. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso:Para acadar a cualificación final do 
curso avaliaranse aquelas tarefas e traballos que o profesor lle fora subindo ó alumno en google 
classroom. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En canto a proba extraordinaria de Setembro será unha proba telemática ou presencial (sempre que 
se den as medidas de seguridade oportunas) para aquel alumnado que non superou algún dos 
módulos no mes de Xuño. No modulo III avaliaranse os contidos vistos no módulo durante o curso e 
no módulo IV os contidos vistos ata a finalización das clases presenciais así como os contidos que 
se vexan nas clases online sempre e cando todos os alumnos estén presentes e as poidan seguir 
axeitadamente.  

Alumnado de 
materia pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación: O alumnado co módulo III pendente realizará 
unha proba telemática ou presencial (sempre que se den as medidas de seguridade axeitadas) no 
mes de maio.  

Criterios de cualificación: Para acadar a cualificación final do curso o alumno terá que aprobar a 
proba presencial ou telemática. 

 
C/ METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO MÓDULO IV. 
 

Actividades  

Unha ou dúas tarefas semanais de repaso dos contidos vistos no módulo III e módulo IV (ata 
o inicio do confinamento). As actividades son de comprensión oral, escrita, expresión escrita 
e gramática. A expresión oral faise nas clases online semanais, con moitas dificultades 
debido á mala conectividade. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Utilízase Google Classroom para facerlles chegar ós alumnos unha ou dúas tarefas 
semanais. Os alumnos xa están familiarizados con ela porque se usou ó longo de todo o 
curso. As tarefas súbense o luns pola mañá e a data de entrega soe ser os venres. Nas 
clases online tamén se explican as instruccións dos exercicios e se resolven as dúbidas que 
haxa.  

Materiais e recursos 

Textos, exercicios e listenings de diferentes editoriais (Burlington, Oxford) 
Páxinas web adecuadas ó nivel do alumnado. 
Entorno Google: Classroom, meet, tests de autoavaliación, documentos,etc. 
Videos de “youtube” 
Libros de lectura interactivos optativos. 

 

PUBLICIDADE, INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 
 
Información ao alumnado e ás familias: o alumnado recibirá comunicación por parte do respectivo profesorado do 
contido destas adaptacións da programación e, moi concretamente, dos criterios de cualificación establecidos nelas, 
utilizando os medios telemáticso que, de xeito xeral, sexan utilizados para o desenvolvemento deste terceiro trimestre. 
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Publicidade: esta adaptación da programación será enviada ao Servizo de Inspección Educativa para a súa supervisión 
e será publicada tamén na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de 
textos orais e elaborar un resumo. 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos 
dos ámbitos social e educativo, e seguir instrucións para realizar tarefas 
guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en 
textos orais 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura 
comprensiva. 

LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou 
deduce o significado polo contexto. 

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado. 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos sinxelos propios do 
seu nivel. 

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos 
adecuados, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das 
ideas: conectores textuais básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e 
dentro do sintagma verbal. 

 
LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto 
(os parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas). 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida 
educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
as tarefas e aprendizaxes realizadas. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e 
expositivos. 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua 
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B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para expresarse con claridade nun rexistro 
axeitado á situación. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 

B3.9. Coñecer as regras de concordancia e das funcións sintácticas principais 
no seo da oración para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e 
correcto. 

LGB3.9.1. Producir textos escritos de diferentes xéneros, usando as regras de 
concordancia. 

 Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, valorar positivamente o plurilingüismo como expresión 
da riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. 

 LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia. LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística da Galicia actual. 

B 4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 

 Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expor unha opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos, procurando asimilar os trazos 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 
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estéticos xerais que definen cada texto. texto. 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e 
similitudes. 

 
LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na 
aula. 

LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Actividades autoavaliables. 
- Actividades dirixidas. 
- Cuestionarios 
- Elaboración de textos escritos. 
- Probas telemáticas 
- Probas escritas telemáticas de comprensión oral e comprensión escrita. 

Instrumentos: 
- Valoración numérica das actividades realizadas na Classroom. 
- Rúbrica de expresión escrita para os textos que elaboren. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A nota media de final do curso 2019/2020 obterase a través da media numérica 
das dúas primeiras avaliacións.  
 
Incrementarase positivamente esta nota ata un máximo de 2 puntos para o 
alumnado que entregue todas as tarefas ben realizadas do 3º trimestre. 
  
O incremento será como máximo de 1 punto se entrega a maior parte do traballo 
(>75% do traballo) ben realizado  do 3º trimestre .  
 
Se o alumnado entrega entre o 50% e 75% do traballo ben realizado, 
incrementarase a cualificación en 0,5 puntos.  
 
Se o traballo entregado é inferior ao 50% do traballo  do 3º trimestre, non haberá 
incremento ningún. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Farase unha única proba escrita cos contidos e estándares traballos na 1ª e na 2ª 
avaliación do curso 2019/2020, excluíndo os do bloque de Comprensión e 
expresión oral. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Reforzo e ampliación de: 
- Comprensión escrita a través de textos e actividades. 
- Comprensión oral con audicións e cuestionarios 
- Ampliación de léxico e actividades de semántica. 
- Repaso de contidos ortográficos e actividades. 
- Actividades de sociolingüística. 
- Actividades de tipoloxía textual. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Activa e participativa a través da Classroom e do correo electrónico. 
- Entrega de actividades de cuestionario e tipo test e ferramentas interactivas. 
- Fichas e vídeos  explicativos. 
- Audios para exercicios de comprensión oral. 

- Ao principio advertimos que unha parte do alumnado (15-20%) non 
entregaban as actividades, pero desde Semana Santa temos constancia de 
que todo o alumnado ten conexión á Rede. 

Materiais e recursos 

- Libro Edixgal 
- Material elaborado especificamente polo profesorado da área. 
- Vídeos e audios da Rede. 
- Libros de lectura dixitais. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Vía Correo electrónico. 
- Sixa 
- Comunicación telefónica 
- O taboleiro da Classroom.   

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar 

 
 

 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e 

os datos relevantes de diferentes textos orais dos medios de comunicación (crónicas, 

reportaxes e documentais) e elaborar esquemas e resumos. 

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

carácter informativo propios dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e 

documentais).  

 

 

 
 

 

B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e 

mensaxes discriminatorias implícitas 

 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención 

comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas.  

 
 

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir 

 
 

 

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión. 

 

 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan 

visualmente as ideas.  

 

 

 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma 

das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 
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B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida 

cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.  

 
 

 

B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos medios 

de comunicación (noticias). 

 

 

 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias).  

 
 

B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, textos propios da vida 

educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, 

glosarios e enciclopedias. 

 

 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os 

instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias.  

 
 

 

B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras fontes e 

integrar os coñecementos adquiridos non proceso de aprendizaxe continua. 

 

 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital.  

 

 

 

 
 

 

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificar 

usos lingüísticos discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou desacordo e 

respecto ás mensaxes expresadas. 

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 

globais dun texto.  

 

 

 

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto  
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B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións internas e externas do 

texto. 

 

 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto.  

 
 

 

 

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.  

 
 

 

 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a 

deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores).  

 

 

 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e 

coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas)  

 
 

 

 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas.  

 
 

 

 

LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas 

de presentación, dicionarios electrónicos e correctores.  
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B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

 

 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas 

persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.  

 
 

 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de 

comunicación a partir dun modelo (noticias). 

 

 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de 

comunicación a partir dun modelo (noticias).  

 

 

 

 
 

 

B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: 

cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos 

das materias curriculares. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, 

resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias 

curriculares.  

 

 

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía, 

fundamentalmente, narracións e descricións. 

 

 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun 

modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos.  

 
 

 

 

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido.  
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Bloque 3: Funcionamento da lingua 

 

 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e 

vocabulario traballado na aula. 

 

 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación comunicativa  

 

 

 
 

 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta, en papel ou 

en soporte electrónico, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma 

 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en 

diferentes soportes, e noutras obras de consulta  

 

 

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos. 

 

 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e 

correcta atendendo ás normas.  

 
 

 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 

 

 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  

 
 

 

B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual. 

 

 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual.  
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B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización 

morfolóxica para mellorar a comprensión e produción textuais. 

 

 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e 

produción de textos orais e escritos.  

 
 

 

 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 

creatividade.  

 
 

 

B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, así como os 

mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

 

 

 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna.  

 

 

 
 

Bloque 4: Lingua e sociedade 

 

 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

 

 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación 

de elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos.  

 
 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes 

conceptos ao caso galego.  
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LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un 

elemento de riqueza cultural.  

 
 

 

B4.6. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da 

variedade estándar da lingua galega e valorala como variante unificadora, así como 

apreciar a variante diatópica propia. 

 

 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 

variante unificadora.  

 
 

Bloque 5: Educación literaria 

 

 

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expor unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o seu sentido 

coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e valorar o uso dos elementos 

propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da 

linguaxe. 

 

 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos adquiridos.  

 
 

 

 

 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 

empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios.  
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B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

 

 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

  

- Actividades autoavaliables. 

- Actividades dirixidas 

- Cuestionarios 

- Elaboración textos escritos. 

- Probas telemáticas. 

Instrumentos:  

 

- Valoración numérica das actividades que entregan semanalmente na Classroom. 

- Rúbrica de expresión escrita para os textos que elabore o alumnado. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

 

A nota media de final do curso 2019/2020 obterase a través da media numérica das dúas 

primeiras avaliacións.  

 

No caso de aprobado, incrementarase positivamente  esta nota ata un máximo de 2 puntos 

para o alumnado que entregue todas as tarefas ben realizadas do 3º trimestre. 

  

O incremento será de máximo 1 punto se entrega a maior parte do traballo (>75% do 

traballo) ben realizado  do 3º trimestre.  

 

Se o alumnado entrega entre o 50% e 75% do traballo ben realizado, incrementarase a 

cualificación nun 0,5 puntos.  

 

Se o traballo entregado é inferior ao 50% do traballo  do 3º trimestre, non haberá 

incremento ningún. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Farase unha única proba escrita cos contidos e estándares traballados na 1ª e na 2ª 

avaliación do curso 2019/2020 exclusivamente.  

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

- Avaliaráselle numericamente os boletíns de actividades que se lle entregaron (40%). 

- Avaliarase igualmente as actividades da Classroom (a entrega e a correcta realización) 

(40%) 

- Observación do traballo realizado na materia nas dúas primeiras avaliacións. (20%). 

Criterios de cualificación: 

 

- Entrega das actividades propostas. 

- Puntuarase numericamente a súa correcta realización. 

- Observación do traballo realizado na materia nas dúas primeiras avaliacións. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Procedementos: 

 

- Entrega de boletíns presencialmente e vía correo electrónico con actividades de 

diversa índole. 

- Actividades  autoavaliables e dirixidas propostas vía Classroom. 

- Cuestionarios. 

 

Instrumentos: 

 

- Valoración numérica das actividades que entregan semanalmente na Classroom. 

- Valoración numérica do boletín de actividades entregado por correo electrónico.  

- Observación directa do alumnado durante a 1ª e a 2ª avaliación.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación)  

Actividades  

Reforzo e ampliación: 

- Comprensión escrita a través de textos e actividades. 

- Comprensión oral con audicións e cuestionarios. 

- Ampliación de léxico e actividades de semántica. 

- Repaso de contidos ortográficos e actividades. 

- Actividades de sociolingüística. 

- Actividades de tipoloxía textual. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade) 

- Activa e participativa a través da Classroom e do correo electrónico.  

- Entrega de actividades de cuestionarios e  tipo test, e ferramentas interactivas. 

- Fichas e vídeos explicativos. 

- Audios para exercicios de comprensión oral.  

 

Ao principio advertimos que algúns alumnos/as (15%-20% do alumnado) non 

entregaban as actividades,  mais dende Semana Santa temos constancia de que 

todos os alumnos e alumnas dispoñen de conexión á rede.  

Materiais e recursos 

- Libro Edixgal. 

- Material elaborado especificamente polo profesorado da área. 

- Vídeos e audios da rede.  

- Libros de lectura dixitais.   
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

 

- Vía correo electrónico. 

- Sixa 

- Comunicación telefónica. 

- Taboleiro da Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 
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DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES LAXEIRO (LALÍN) 

CURSO: 2º ESO - PMAR 
MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL 
DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
DATA: 12/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

LINGUA GALEGA E LITERATURA – LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.  

 

Escoitar de xeito activo e comprender textos orais do ámbito social e 

académico, extraendo o tema, as ideas principais e secundarias, facendo 

resumos e esquemas sinxelos.  

  
 

Distingue ideas principais e secundarias dos textos orais e é quen de resumilos  
 

 

Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais,  

dos medios de comunicación e da vida educativa, extraendo o tema, as 

ideas  

principais e secundarias, facendo resumos e esquemas sinxelos  

 

Comprende o contido xeral de textos orais de distinto tipo (narrativos, descritivos, 

dialogados, instrutivos, expositivos ) e de diferentes ámbitos (persoal, social, 

escolar).  
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  
 

Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a 

adecuación, coherencia, cohesión e corrección dos textos que produce.  

Aplica técnicas e estratexias que faciliten a lectura comprensiva dos textos: 

subliñados, resumos, esquemas  

 
 

Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma 

das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións 
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Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre 

elas.  

 

Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto.  

 

Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa 

forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas)  

 

Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así 

como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle 

proporcionan cohesión a un texto.  

 

Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega e 

castelá.  

 

Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas de 

ambas linguas.  
 

Coñecer os procedementos básicos de cohesión textual: puntuación,  

sinonimia, pronominalización e conectores  

Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, 

as referencias internas de tipo léxico e os conectores).  
 

Bloque 3. Funcionamento da lingua  
 

Coñecer a diferenza entre enunciado, sintagma e oración simple e 

identificar os compoñentes principais desta  
Recoñece as distintas categorías gramaticais.  
 

 Coñece os procedementos de formación de palabras e os principais fenómenos do 
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significado: polisemia, sinonimia, antonimia  

 

 

Coñece a diferenza entre enunciado, sintagma (tipos) e oración simple (tipos) e 

identifica os compoñentes principais desta: suxeito, predicado, complementos.  

 

Bloque 4. Lingua e Sociedade.  
 

Recoñecer e valorar a diversidade plurilingüe da Península, con especial  

atención á realidade galega  

Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes 

conceptos ao caso galego  
 

Coñece os fenómenos derivados do contacto de linguas: bilingüismo, diglosia, 

interferencias.  

 

Coñece as linguas que se falan en España e valora a importancia da relación de 

Galicia coa comunidade lusófona.  

 

Bloque 5. Educación literaria  

 

Ler expresiva e comprensivamente poemas, fragmentos narrativos e pezas  

teatrais.  

 

Le expresiva e comprensivamente poemas determinando o tema e os recursos 

estilísticos básicos.  
 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe os 

elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e 



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 12 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

personaxes principais.  

 

 

Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.  

 

Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificando os trazos dos  

subxéneros e os recursos retóricos  

Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e 

a funcionalidade dos recursos retóricos.  
 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 1. O medio físico  
 

  

Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa  

 

Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia.  
 

  

Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia.  

 

Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español e galego.  
 

Bloque 2. O espazo humano.  
 

 

Analizar as características da poboación europea, española e galega, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios.  

 

Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa 

evolución e a súa dinámica.  
 



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 12 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 Coñece o proceso da emigración  Coñece o proceso da emigración  
 

Bloque 3. Historia.  
 

Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia.  
Ordena temporalmente os feitos históricos máis salientables  
 

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado.  

 

Coñece e utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 

época.  
 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

  

- Actividades autoavaliables. 

- Actividades dirixidas 

- Cuestionarios 

- Elaboración textos escritos e esquemas. 

- Probas telemáticas. 

Instrumentos:  

 

- Valoración numérica das  actividades, cuestionarios e esquemas que entregan 

semanalmente na Classroom. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

 

A nota media de final do curso 2019/2020 obterase a través da media numérica das dúas 

primeiras avaliacións.  

 

No caso de aprobado, incrementarase positivamente  esta nota ata un máximo de 2 puntos 

para o alumnado que entregue todas as tarefas ben realizadas da 3ª avaliación. 

  

O incremento será de máximo 1 punto se entrega a maior parte do traballo (>75% do 

traballo) ben realizado da 3ª avaliación.  

 

Se o alumnado entrega entre o 50% e 75% do traballo ben realizado, incrementarase a 

cualificación nun 0,5 puntos.  

 

Se o traballo entregado é inferior ao 50% do traballo da 3ª avaliación, non haberá 

incremento ningún. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Farase unha única proba escrita cos contidos e estándares traballados na 1ª e na 2ª 

avaliación do curso 2019/2020 exclusivamente.  

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

- Esquemas de Xeografía e Historia entregados vía Classroom/correo electrónico: (20%) 

- Avaliarase igualmente as actividades da Classroom (a entrega é a correcta 

realización). (60%) 

- Observación do traballo realizado no Ámbito Lingüístico e Social na 1ª e na 2ª 

avaliación do curso 2019/2020. (20%). 

Criterios de cualificación: 

 

- Entrega das actividades propostas. 

- Puntuarase numericamente a súa correcta realización. 

- Observación do traballo realizado no Ámbito Lingüístico e Social  na 1ª e na 2ª 

avaliación do curso 2019/2020.  
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Alumnado coas materias pendentes de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e 

Literatura e/ou Xeografía e Historia do curso 1º ESO 

 

Tal e como se recolle no artigo número 11 da Resolución do 15 xullo de 2016, da Dirección 

Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, resolución pola que se 

ditan as instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo 

establecido no  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da Educación secundaria obrigatoria e  do 

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, os Programas de 

Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento (PMAR) forman parte das medidas 

extraordinarias de atención á diversidade e teñen por finalidade facilitar que os alumnos e as 

alumnas, mediante unha metodoloxía específica e unha organización de contidos e materias 

do currículo diferente á establecida con carácter xeral, alcancen as competencias do primeiro 

ciclo da Educación Secundaria Obrigatoria, poidan cursar ou cuarto curso pola vía ordinaria 

e obteñan o Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. 

Por tanto, en vista de que os PMARs constitúen unha medida excepcional de atención á 

diversidade e o tratamento dos contidos neles impartidos debe ser obxecto dunha práctica 

distinta ao que sería  un grupo ordinario, os Departamentos de LINGUA GALEGA, 

XEOGRAFÍA E HISTORIA e LINGUA CASTELÁ decidiron conxuntamente coordinar 

cunha medida especial a recuperación para os alumnos e alumnas con materias pendentes 

doutros cursos, pero que agoran curso PMAR. 

O tres departamentos implicados no que chamamos Ámbito Lingüístico e Social darán como 

aptas todas aquelas materias pendentes de 1º ESO e 2º ESO que poidan inscribirse da 

competencia, a condición de que o alumando supere o grao mínimo de consecución dos 

estándares de aprendizaxe  que se recollen para 2º PMAR e 3º PMAR no devandito ámbito e 

ademais se entregue un boletín de exercicios especificamente deseñado para a recuperación 

da/s pendente/s. 

Así, aprobado o ámbito de 2º PMAR e entregado e realizado cun mínimo de corrección 

o boletín e actividades de diversa índole, aprobaríanse as materias de Lingua Galega e 

Literatura, Lingua Castelá e Literatura, e Xeografía e Historia pendentes de 1º ESO 

que estean suspensas. 

Se un alumno só cursase o segundo ano do programa (3º PMAR) e tivese pendentes materias 

de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura ,e  Xeografía e Historia tamén se 

lle darían por aprobadas se superasen o ámbito lingüístico social de 3º PMAR e o seu 

correspondente boletín de exercicios específico así como actividades de diversa índole. 

En definitiva, o aprobado das materias pendentes de cursos anteriores vincúlase co 

correspondente aprobado do devandito ámbito e coa realización do boletín especifico de 

exercicios de recuperación  que corresponda. 

Aínda que se trata como dixemos dunha decisión interdepartamental, o seguimento da 

avaliación das ditas materias pendentes, será realizado só polo/a profesor/a que imparta o 

ámbito, aínda que neste proceso contará coa colaboración dos Departamentos implicados. 

Este plan específico está ideado para facilitar a posterior incorporación deste tipo de 

alumando ao cuarto curso ao finalizar o programa, e poder obter despois o Título de 

Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria cando se supere o cuarto curso da ESO, 
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obxectivo final que marca a lei para estes programas de aprendizaxe. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Procedementos: 

 

- Entrega de actividades de diversa índole. 

- Actividades  autoavaliables e dirixidas propostas vía Classroom. 

- Cuestionarios. 

 

Instrumentos: 

 

- Valoración numérica das actividades que entregan semanalmente na Classroom. 

- Valoración numérica dos esquemas de Xeografía e Historia entregados 

presencialmente ou por correo electrónico 

- Observación directa do alumnado durante a 1ª e a 2ª avaliación do curso 2019/2020. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación)  

Actividades  

Reforzo e ampliación: 

- Comprensión escrita a través de textos e actividades. 

- Comprensión oral con audicións e cuestionarios. 

- Ampliación de léxico e actividades de semántica. 

- Repaso de contidos ortográficos e actividades. 

- Actividades de tipoloxía textual. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade) 

- Activa e participativa a través da Classroom e do correo electrónico.  

- Entrega de actividades de cuestionario e tipo test e ferramentas interactivas. 

- Fichas e vídeos explicativos. 

- Audios para exercicios de comprensión oral.  

 

Ao principio advertimos que algúns alumnos/as (15%-20% do alumnado) non 

entregaban as actividades mais dende Semana Santa temos constancia de que 

todos os alumnos e alumnas dispoñen de conexión á rede.  

Materiais e recursos 

- Libro de texto. 

- Material elaborado especificamente pola profesora do Ámbitio Lingüístic e 

Social. 

- Vídeos e audios da rede.  

- Libros de lectura dixitais.   
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

 

- Vía correo electrónico. 

- Sixa 

- Comunicación telefónica. 

- Taboleiro da Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 3º ESO 
MATERIA: LINGUA E LITERATURA GALEGA 
DEPARTAMENTO: LINGUA E LITERATURA GALEGA 
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

   Comprender, interpretar e valorar textos orais. 
 

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

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

 
Comprender e interpretar textos escritos e utilizar un rexistro adecuado 

Comprende e interpreta textos escritos. Busca e asimila o significado de palabras. 

Producir, en formato papel ou dixital, textos en rexistros axeitados Produce, en soporte dixital ou papel, textos e utiliza un rexistro lingüístico adecuado. 

Planificar,  producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con 
respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

Produce textos escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías 
gramaticais, respectando as normas gramaticais e a puntuación. 

Recoñecer os diferentes rexistros lingüísticos dependendo da situación 
comunicativa. 

Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua.   Bloque 3. Funcionamento da lingua.   

Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na 
elaboración de textos escritos e orais 

Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa 
intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de 
autoavaliación e a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 
Analiza e usa correctamente a puntuación. 

Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en 
producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas producións propias os Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna 
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diferentes conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión. (conectores e tratamento de formas verbais). 

Bloque 4. Lingua e sociedade.  Bloque 4. Lingua e sociedade.  

Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a 
eles. 

Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á realidade 
galega, e comprende o concepto de normalización en xeral.  

Recoñecer os principias elementos na orixe e formación da lingua galega, así 
como identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua desde os seus inicios ata 1916. 

Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916 e identifica as súas causas e  cosecuencias. 

Bloque 5: Educación literaria Bloque 5 Educación literaria 

Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

Identifica, comprende e explica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media ata Rosalía de Castro 

Ler autonomamente e comentar textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata Rosalía de Castro e relacionar o seu contido co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata ata Rosalía de Castro, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da 
literatura galega correspondente. 

Comentar textos da Literatura galega desde a Idade Media ata ata Rosalía de Castro 
Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata ata 
Rosalía de Castro, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

-Actividades autoavaliables. 

- Actividades dirixidas. 

- Cuestionarios. 

- Elaboración de textos escritos. 

- Probas telemáticas. 

- Probas escritas telemáticas de comprensión oral e comprensión escrita. 

- Exame para o alumnado que deba recuperar a 1ª e a 2ª avaliación, que 

consistirá primordialmente nun comentario de texto medieval. 

Instrumentos: 
-     - Valoración numérica das actividades realizadas na Classroom. 

- -  - Rexistro cuantitativo das probas de comprensión oral e escrita. 

- Rúbrica de expresión escrita para os textos que elabore o alumnado. 

Cualificación final 

Será a media das dúas primeiras avaliacións.  
Para todo o alumnado. 
A media anterior incrementarase do seguinte xeito: 
+ 2 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas 

durante a 3ª avaliación cunha cualificación de máis de 8 puntos sobre 10. 
+ 1,5 puntos: 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas 

durante a 3ª avaliación cunha cualificación de entre 7 e 8 puntos sobre 10. 
+ 1 punto: 

O alumnado deberá de ter entregado o 75% das actividades cunha 

cualificación de máis de entre   6 a 7 puntos sobre 10. 
+ 0,5 puntos: 

O alumnado deberá de ter entregado o 50% das actividades cunha 

cualificación de máis de  5 puntos sobre 10. 
A nota non se incrementará no caso de ter entrado menos do 50% das 

tarefas. 
 
Alumnado con algunha avaliación suspensa. 
Ademais de entregar as actividades para incrementar a nota deberá de 

presentarse ao exame ao que se fixo referencia no apartado de  

“avaliación” 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O exame de setembro terá a mesma estrutura ca os exames  que se 

realizaron ao longo do curso. Formarán parte del os todos os estándares que 

figuran no apartado 1 con excepción dos incluídos no Bloque 1. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

    

NON HAI ALUMNADO PENDENTE NESTE CURSO 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e 

ampliación. 
O alumnado que teña algunha avaliación suspensa deberá realizar as 

probas específicas que lle permitan e recuperar e poderá incrementar 

a súa nota se realiza as actividades propostas. 
 

- Expresión escrita. (Elaboración de diferentes tipos de textos 

incluíndo comentarios de textos literarios) 
 

- Comprensión escrita.( Preguntas tipo test, de resposta curta..) 
 

- Expresión oral.(Elaboración dun booktuber) 
 

- Comprensión oral. (Audicións con preguntas tipo test ou de 

resposta curta...) 
 

- Funcionamento da lingua.( Preguntas tipo test, de resposta curta...) 
 

- Lingua e sociedade ( Preguntas tipo test, verdadeiro e falso...) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No 3º trimestre todo o alumnado de 3º tiña conectividade. 
 

-    - Activa e participativa a través da Classroom e do correo electrónico. 

-  - Entrega de actividades de cuestionario e tipo test e ferramentas 

interactivas. 

-    - Fichas e vídeos  explicativos. 

-     - Audios para exercicios de comprensión oral. 

 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento da metodoloxía empregaranse diferentes 

materiais e recursos escollendo na medida do posible aqueles que 

poidan resultar máis atractivos para o alumnado como Kahoot, Quizziz 

ou formularios de Google. Intentarase tamén presentar algunha 

actividade elaborada dentro da plataforma Educaplay. Todas elas son 

interactivas e moi visuais e preténdese aumentar a motivación do 

alumnado á hora da súa realización 
Todas as tarefas se artellarán desde a Google Classroom. 
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4. Información e publicidade 

  

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumando envióuselle por Classroom os novos criterios de 
cualificación final. 
Correo electrónico (@ieslaxeiro.com) de todo o alumnado. 
As familias terán toda a información da modificación colgada na 
páxina web do centro e poden ver os criterios de cualificación tamén 
na Classroom do alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional 

e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 

2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 B1.1. Identificar a intención comunicativa 

implícita e explícita, o tema, a idea principal e as 

secundarias, a tese e os argumentos de textos 

propios dos medios de comunicación audiovisual. 

 LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais 

dos medios de comunicación audiovisuais, identifica o 

propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou 

declaracións, determina o tema e recoñece a intención 

comunicativa do/da falante. 

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de 

interese persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, 

nun rexistro formal, neutro ou informal. 

 LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as 

mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as 

secundarias. 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes 

tipos de discursos orais. 
 LGB1.4.1. 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. 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a 

coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, así 

como normas de cortesía nas intervencións orais 

propias da actividade educativa, tanto espontáneas 

como planificadas. 

 LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan 

adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia 

correcta, valorar esta pronuncia e amosar unha 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan 

asociar a ela. 

 LGB1.6.1. 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.  

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia 

correcta, valorar esta pronuncia e amosar unha 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan 

asociar a ela. 

 LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e 

asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras  LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e 



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   
   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 

   

 

de traballos e de informacións de actualidade, coa 

axuda das TIC. 

ordenada e con corrección gramatical. 

B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras 

de traballos e de informacións de actualidade, coa 

axuda das TIC. 

 LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación 

comunicativa.  

B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras 

de traballos e de informacións de actualidade, coa 

axuda das TIC. 

 LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos 

prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, 

ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e 

posición do corpo) así como o autocontrol das emocións 

ao falar en público. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles. 

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a 

lectura comprensiva e crítica dos texto. 
LGB2.1.4. Deduce información global do texto a 

partir de contidos explícitos e implícitos. 

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a 

lectura comprensiva e crítica dos texto 
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras 

propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu 

discurso. 

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios 

da vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral, 

administrativo e comercial. 

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o 

tema e os subtemas de escritos propios da vida 

cotiá relacionados co ámbito laboral, 

administrativo e comercial. 

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios 

da vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral, 

administrativo e comercial. 

LGB2 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) e comercial (carta 

comercial, carta de reclamación e impreso 

administrativo de reclamación). 

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co 

ámbito educativo, tanto materiais de consulta 

(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co 

ámbito educativo, tanto materiais de consulta 

(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como 
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de texto e recursos de temas especializados en internet. libros de texto e recursos de temas especializados 

en internet. 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para 

producir escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo 

(planificación, organización, redacción e revisión). 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función 

da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para 

producir escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo 

(planificación, organización, redacción e revisión). 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos 

en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas 

con conectores e outros elementos de cohesión. 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para 

producir escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo 

(planificación, organización, redacción e revisión). 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as 

normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas 

lingüísticas ao seus alcance (correctores, 

dicionarios e gramáticas) para aplicalas 

correctamente. 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas 

para producir escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo 

(planificación, organización, redacción e 

revisión). 

LGB2.9.5. 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.   Bloque 3. Funcionamento da lingua.   

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico 

preciso de diferentes categorías gramaticais, así 

como da fraseoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico 

amplo e preciso de diferentes categorías 

gramaticais. 

B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas 

verbais e as perífrases verbais da lingua galega. 
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as 

formas verbais e as perífrases verbais da lingua 

galega e distingue os diversos tipos. 

B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos 

discursos orais e escritos. 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, 

de acordo coa cohesión sintáctica 
 LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de 

acordo coa cohesión sintáctica. 
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B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, 

identificando as principais regras de combinación 

impostas polo verbos. 

 LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da 

estrutura sintáctica galega. 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais 

de causa, consecuencia, condición, hipótese e os 

conclusivos, así como os mecanismos gramaticais 

e léxicos de cohesión interna. 

 LGB3.9.1. 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.  

B3.11. Identificar e explicar os trazos que 

permiten diferenciar e clasificar os xéneros 

textuais, especialmente os argumentativos. 

 LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos 

lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, 

especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas 

producións propias. 

B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en 

función do contexto, do tema e do xénero e 

elabora producións propias cunha adecuación 

apropiada. 

 LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha 

adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero 

textual. 

Bloque 4. Lingua e sociedade.  Bloque 4. Lingua e sociedade.  

B4.3. Identificar os elementos do proceso 

normalizador e adquirir vínculos positivos cara ao seu 

uso asumindo a importancia da contribución 

individual no desenvolvemento da lingua galega. 

.LGB4.3.2. Distingue normativización e 

normalización e explica axeitadamente cada 

fenómeno. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución 

da lingua galega, así como identificar as causas e 

consecuencias dos feitos máis relevantes da súa 

historia social, e sinalar as distintas etapas desde 

1916. 

 LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da 

evolución da lingua galega desde 1916 ata a actualidade. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución 

da lingua galega, así como identificar as causas e 

consecuencias dos feitos máis relevantes da súa 

historia social, e sinalar as distintas etapas desde 

1916. 

 LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes 

da historia social da lingua galega desde 1916 e 

elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 
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B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución 

da lingua galega, así como identificar as causas e 

consecuencias dos feitos máis relevantes da súa 

historia social, e sinalar as distintas etapas desde 

1916. 

 LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis 

relevantes da historia social da lingua galega desde 

1916. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución 

da lingua galega, así como identificar as causas e 

consecuencias dos feitos máis relevantes da súa 

historia social, e sinalar as distintas etapas desde 

1916. 

 LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos 

máis relevantes da historia social da lingua galega 

desde 1916. 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a 

situación persoal en relación a eles. 
 LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as 

linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e 

rebáteos argumentadamente. 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos 

que caracterizan as variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función 

da lingua estándar. 

 LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que 

caracterizan as variedades xeográficas da lingua 

galega. 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos 

que caracterizan as variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función 

da lingua estándar. 

 LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 

lingua galega. 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos 

que caracterizan as variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función 

da lingua estándar. 

 LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e 

diafásicas da lingua galega e describe o influxo da 

situación sociolingüística nelas. 

Bloque 5: Educación literaria Bloque 5 Educación literaria 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e 

xeracións da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

  LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións 

da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 
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B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e 

xeracións da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os 

distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade sinalando os seus principais trazos 

característicos. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar 

obras representativas da literatura galega de 1916 ata 

a actualidade e relaciona o seu contido co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

 LGLB5.2.4. 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. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar 

obras representativas da literatura galega de 1916 ata 

a actualidade e relaciona o seu contido co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

 LGB5.2.3. 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 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

-Exame. Para aquelas persoas que deban de recuperar a 1ª e 2ª avaliación e que o teñan suspensa. O exame terá 

a mesma estrutura e contidos que os que o alumnado fixo durante o curso e estará formado polos estándares 
recollidos no apartado 1 deste documento. 
O exame terá o mesmo peso que na avaliación, é dicir, o 60%) 

- Proba escrita de comprensión oral/escrita (preguntas tipo test ou de resposta curta) 
- Proba escrita de expresión escrita.  
- Intervencións orais planificadas do alumnado gravadas e entregadas nun soporte dixital. 
Aquel alumnado que teña pendente a exposición oral de unha ou máis avaliacións deberá de entregar 

unha actividade  coas mesmas características (adaptadas á nova canle)  que tiña a que non realizou no 

seu momento. Entregaranse tantas tarefas deste tipo como as que non se teñan entregado no seu 

momento.  
A proba oral terá o mesmo peso á hora de recuperar que tivo na avaliación correspondente. 

Instrumentos: 
- Rexistro cuantitativo para a recollida de puntuacións dos exames. 
- Rexistro cuantitativo das probas de comprensión oral e escrita. 
- Rexistro cuantitativo das probas de expresión escrita. 
- Rúbrica. Intervencións orais planificadas. 

Cualificación final 

Será a media das dúas primeiras avaliacións.  
Para todo o alumnado. 
A media anterior incrementarase do seguinte xeito: 
+ 2 puntos. 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas durante o 3º trimestre  cunha 
cualificación de máis de 8 puntos sobre 10. 
+ 1,5 puntos 
O alumnado deberá de ter entregado en prazo todas as tarefas solicitadas durante o 3º trimestre  cunha 
cualificación de entre 7 e 8 puntos sobre 10. 
+ 1 punto 

O alumnado deberá de ter entregado o 75% das actividades cunha cualificación de máis de entre   6 a 7 
puntos sobre 10. 

  + 0,5 puntos 
O alumnado deberá de ter entregado o 50% das actividades cunha cualificación de máis de  5 puntos sobre 

10. 
A nota non se incrementará no caso de ter entrado menos do 50% das tarefas. 
 
Alumnado con algunha avaliación suspensa. 
Ademais de entregar as actividades para incrementar a nota deberá de presentarse ao exame ao que se 
fixo referencia no apartado de  “avaliación” 
 

Proba extraordinaria de 

setembro 

O exame de setembro terá a mesma estrutura  que se realizaron ao longo do curso. Formarán parte del os todos 

os estándares que figuran no apartado 1 con excepción dos incluídos no Bloque 1. 

Alumnado de materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
- Valorarase a realización das actividades entregadas á alumna pendente. Estas están divididas en seis 

apartados en que se recollen os diferentes estándares de 3º. 
 
- Exame telemático fragmentando moito a materia xa que a alumna suspendeu o primeiro exame que 

realizou da mesma en febreiro. 

Criterios de cualificación: 
- As tarefas entregadas en praz aportarán o 40% da nota. 
- Os exames aportará o 30% da nota. 
- Asistencia as convocatorias telemáticas que se lle fagan á alumna (30%) 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Exame telemático fragmentando moito a materia xa que a alumna suspendeu o primeiro exame que 

realizou da mesma en febreiro. 
- Rexistro cuantitativo para a recollida de puntuacións dos exames. 

- Rexistro cuantitativo das actividades entregadas telematicamente.  
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
Realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación. 
O alumnado que teña algunha avaliación suspensa deberá realizar as probas específicas que lle 

permitan e recuperar e poderá incrementar a súa nota se realiza as actividades propostas. 
 

- Expresión escrita. (Elaboración de diferentes tipos de textos incluíndo comentarios de textos 

literarios) 
 

- Comprensión escrita.( Preguntas tipo test, de resposta curta..) 
 
- Expresión oral.(Elaboración dun booktuber) 
 

- Comprensión oral. (Audicións con preguntas tipo test ou de resposta curta...) 
 

- Funcionamento da lingua.( Preguntas tipo test, de resposta curta...) 
 
- Lingua e sociedade ( Preguntas tipo test, verdadeiro e falso... 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Na 3ª avaliación todo o alumnado de 4º tiña conectividade. 
 

Na nosa materia débese ter en conta a necesidade de traballar coas catro destrezas básicas dun xeito 

integrado, polo que traballaremos partindo das seguintes orientacións metodolóxicas: 

Adoptar un enfoque comunicativo, que faga do texto  a unidade comunicativa fundamental e que favoreza 

o emprego do idioma en distintas funcións e contextos de uso é un reto no ensino telemático pero debe de 

intentarse. Por iso, traballaremos a comprensión oral basicamente con audicións e facendo test destas, a e a 

comprensión escrita en cada lectura e comprobando con preguntas test ou breves  se se entendeu o texto,  a 

expresión oral con actividades como un booktuber, etc.  e a expresión escrita elaborando textos escritos 

diversos. Somos conscientes de que a presente situación dificulta este labor sobre todo no que respecta á 

expresión oral polo que esta ten de interacción social. Adaptarémola potenciando actividades que permitan 

ao alumnado esa expresión de xeito creativo. 

Por outra banda, o grao de motivación afecta directamente ao rendemento académico. Para incrementar a 

motivación tratarase de presentar algunhas tarefas coma un desafío, coma unha meta con certo grao de 

dificultade pero asemade asequible intentando que aumente o o interese nos/as adolescentes e que 

contribúa a incrementar o grao de autonomía e a consideración positiva cara ao esforzo, o que implica un 

novo papel de alumnado, activo e autónomo, consciente e responsable da súa aprendizaxe que neste 

contexto excepcional é máis necesario que nunca. 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento da metodoloxía empregaranse diferentes materiais e recursos escollendo na 

medida do posible aqueles que poidan resultar máis atractivos para o alumnado como Kahoot, Quizziz 
ou formularios de Google. Intentarase tamén presentar algunha actividade elaborada dentro da 

plataforma Educaplay. Todas elas son interactivas e moi visuais e preténdese aumentar a motivación do 
alumnado á hora da súa realización 
Todas as tarefas se artellarán desde a Google Classroom. 
 

 

3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 

- Publicaranse na Classroom os criterios de avaliación e cualificación por ser este o medio 

desde o que se establece a comunicación regular co alumnado. 
As familias teñen á súa disposición esta información na páxina web do centro. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 



 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Estándares de aprendizaxe imprescindibles de LG 1º Bacharelato 2019-2020 
(avaliarase segundo o grao mínimo de consecución destes estándares que figuran na programación) 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.  

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea  principal e as secundarias, de calquera texto oral, estándar ou en 

calquera das variedades dialectais.  

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas conceptuais.  

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta natureza  

LGB1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación, charla ou conferencia.  

LGB1.4.1. Identifica os recursos que  proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso.  

LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos  prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 

adecuada  (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público.  

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben cohesionados.  

LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical.  

LGB1.5.5. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume) , 

a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público.  

LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical.  

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, 

con coherencia, cohesión e corrección.  

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.  

LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas 

interlocutoras.  

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e  alleas as dificultades expresivas (incoherencias repeticións, ambigüidades, 

mal uso dos rexistros pobreza léxica, fonética e entoación inadecuada) e  identifica interferencias lingüísticas e desviacións 

da norma.  

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais.  

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do/da autora e emite opinións  e xuízos 

sobre a mensaxe.  

LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema xerarquizado das ideas do texto.  

LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada.  

LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. 

LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  

LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter expositivo e argumentativo, de tema especializado, propios do 

ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural.  

LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias de textos de carácter expositivo e argumentativo propios 

do ámbito educativo.  

LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical  

LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e as características 

lingüísticas dos textos expositivos.  

LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características 

lingüísticas dos textos narrativos.  

LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características 

lingüísticas dos textos argumentativos.  

Bloque 3. Funcionamento da lingua.  

LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo 

lingüístico e diversas disciplinas lingüísticas.  

LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, 

presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección.  

LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo nun texto, relacionándoos coa intención 

comunicativa, coa tipoloxía textual, así como con outros compoñentes da situación comunicativa.  

LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e  valores dos determinantes, relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a 

tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.  

LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das perífrases e relaciona a súa presenza coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.  



 
 
 
 
 
 

   

 

LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos  tipos de conectores que lle proporcionan cohesión a un texto.  

LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das locucións adverbiais e relaciona a súa presenza coa 

intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.  

LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a 

tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.  

Bloque 4.Lingua e sociedade.  

LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego respecto a elas.  

LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e  lingua minorizada, conflito 

lingüístico e diglosia e  describe os fundamentos do ecolingüismo  

LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das  linguas romances.  

LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao longo da   historia (substrato, estrato e 

superestrato).  

LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo  

LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente.  

LGB4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do galego antigo.  

LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo así como a súa situación sociolingüística  

LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios e literarios.  

LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos  non literarios e literarios 

Bloque 5. Educación literaria.  

LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da historia da literatura galega.  

LGB5.2.1. Define "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas, concreta a historia da súa 

vitalidade e mais as principais manifestacións e compilacións nos diferentes períodos históricos ata a actualidade.  

LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura galega de tradición oral e identifica os  seus principais 

trazos formais, estruturais e temáticos.  

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente as súas 

orixes, define as características principais e analiza a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 

relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval.  

LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura medieval, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 

ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.  

LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do galego medio, caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 
Criterios de avaliación 1º de  BAC asociados aos estándares do apartado anterior  
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.  

B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e 

cohesión ao texto  

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema de actualidade adecuadas 

á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC así como de 

elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público.  

B1.6. Expor oralmente con rigor e claridade un tema especializado de textos do ámbito educativo ou de divulgación científica 

e cultural.  

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección.   

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.  

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación.  

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema especializado do ámbito 

educativo ou de divulgación científica e cultural.  

B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumentativos pertencentes a distintos ámbitos de uso.  

Bloque 3.Funcionamento da lingua.  

B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, 

presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección.  

B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais substantivo e adxectivo, explicar os seus 

usos e valores nos textos.  

B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos determinantes, explicando os seus usos e 

valores nos textos.   

B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do verbo e as perífrases verbais e explicar os 



 
 
 
 
 
 

   

 

seus usos e valores nos textos.   

B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os diferentes conectores textuais. 

B3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do adverbio e explicar os seus usos e valores 

nos textos.  

B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos pronomes e explicar os seus usos e 

valores nos textos.  

Bloque 4.Lingua  e sociedade.  

B4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación do galego respecto a elas.  

B4.3. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os elementos constitutivos deste.  

B4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar exemplos, así como distinguir as familias  léxicas 

irregulares e utilizalas correctamente.  

B4.5. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego antigo, o seu contexto e identificalo en 

textos.  

B4.6. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describir o seu 

contexto e identificalo en textos. 

Bloque 5.Educación literaria.  

B5.2. Definir "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas, historiar a súa vitalidade e mais 

as principais manifestacións e compilacións nos diferentes períodos históricos ata a actualidade.  

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura medieval: contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, 

definir as características principais e analizar a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa 

(cantigas de Santa María) e a prosa medieval.  

B5.4. Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas características temáticas e formais e poñelas en 

relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.  

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualizar sociohistórica e 

sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describir e analizar as obras e os/as autores/as principais.  

B5.6. Ler textos significativos da literatura do galego medio, identificaras  súas características temáticas e formais e poñelas 

en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

 
 



 
 
 

   
   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os establecidos na Programación de LLG para a 1ª e 2ª avaliación, ao que 
se lle engaden as tarefas e traballos realizados no 3º trimestre para 
subir notas (os aprobados) e para recuperar (os que aínda non deran 
aprobado), e incluso a realización de un exame de recuperación a quen 
non acadou a nota para superar a materia.  

Instrumentos: 
Os establecidos na Programación de LLG para a 1ª e 2ª avaliación.  
Na 3ª realízase por medios non presenciais para todo o alumnado.  
Mediante rexistros cuantitativos  no que se valoran as tarefas e 
traballos enviados por vía telemática, e mais  a proba individual (exame 
presencial ou telemático) para intentar recuperar ao alumnado que non 
acadou o aprobado.  

Cualificación 
final 

Criterios para obter a cualificación final de curso: 
Os aprobados na 1ª e 2ª avaliación, manteñen o aprobado, ou aumentan 
a nota segundo o esforzo realizado no 3º trimestre (sempre con 
valoración positiva e ata un máximo de 2 puntos) que se obteña nos 
rexistros cuantitativos de tarefas e traballos. 
Os que estaban preto do aprobado na 1ª e 2ª avaliación, obtéñeno se 
realizan os traballos e tarefas mínimas requiridas no 3º trimestre (tendo 
en conta os rexistros cuantitativos das súas entregas e o valor asignado a 
cada tarefa, e considerando que poden subir ata un máximo de 2 
puntos). 

Para isto, aplícase o seguinte baremo de subida:  
-2 puntos (máximo) pola realización de todas, o 100%, e ben feitas 

ou cun mínimo de rigor e calidade .  
-1´5 puntos por realizar cando menos o 75% e ben feitas. 
-1 punto por realizar máis do 50% e ben feitas. 
-0,5 puntos: cando menos o 50% e con erros ou moitos defectos. 
-0 puntos se baixa do 50% e presentan moitos erros ou baixo nivel. 

Os que non logran ese aprobado mediante o traballo do 3º trimestre, 
presentaranse a unha proba final de recuperación (exame presencial ou 
telemático) cos contidos da 1ª e 2ª avaliación. 
Se ao longo do curso algún alumnado non se presentou ou traballou moi 
pouco ou nada nas avaliacións presenciais e mais no 3º trimestre, irá 
directamente á proba de setembro. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Será unha única proba escrita e presencial na que participará o alumado 
que non acadou o aprobado en xuño, nela entrarán os contidos que 
figuran nesta programación modificada, pero sen incorporar os 
considerados imprescindibles que se engadiron na 3ª avaliación. 



 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
 
 

 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

     (O seguimento realízase desde 2º de bacharelato). 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O alumnado debe elaborar as propostas seguintes (para  os 
aprobados aumentar nota na 1ª e 2ª avaliación, e mais para 
recuperar os que non teñan aprobado, co  valor en %):  
-3 comentarios críticos: 1 cada 15 días (repaso): 30%.  
-Exercicios de gramática: verbo (tema 6), conectores e adverbio 
(tema 7), contidos de ampliación considerados  imprescindibles 
para 2º de Bacharelato: 30%. 
-Exposicións orais en vídeo (individuais ou por parellas): 20%. 
-2 comentarios de textos literarios (repaso): 20% 
-Lecturas opcionais (só para subir nota). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste 3º trimestre será nomeadamente práctica e telemática: 
-A través do Drive de Google e mediante envíos semanais polo 

email, o profesor indica os elementos sobre os que debe 
traballar o alumno durante 15 días. Este envía o seu traballo, 
para ser corrixido e valorado por quen o rexistra (profesor). 

-Conexión, tamén, mediante videocharlas (Meet de Google). 
-Gravación de clases ou explicacións nunha canle de You Tube. 
-Uso esporádico de WhatsApp e teléfono, para dar avisos. 

Materiais e recursos 

-A partir do Libro de Texto (Ed. Anaya) e da paxina web ogalego.eu 
-Como recursos excepcionais, a canle de YouTube, o correo 
electrónico e Whatsapp. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-Videocharlas co alumnado en Meet (non se conectan tod@s). 
-Correo electrónico (@ieslaxeiro.com) de todo o alumnado. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 



  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN  3º TRIMESTRE 2019-20 

CENTRO: IES LAXEIRO. 

CURSO. 2º BACHARELATO. 

METERIA: LINGUA  GALEGA E LITERATURA 

DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA E LITERATURA. 

DATA: 1 de maio de 2020. 

 

 

1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.1. ESTÁNDARES  IMPRESCINDIBLES DE RECUPERACIÓN DAS DÚAS  PRIMEIRAS 

AVALIACIÓNS PARA OS SUSPENSOS E TAMÉN DE REPASO-REFORZO PARA OS XA 

APROBADOS/AS. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e Falar. 

Ante a dificultade para avaliar vía telemática os estándares da oralidade a case 50 alumnos,  e dado que todo o   

Alumnado  tiñan aprobada  esta parte nas dúas primeiras avaliacións, non se traballarán estes estándares  

no 3º trimestre. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

B2.2. Planificar, producir e revisar textos de  

distintos ámbitos de uso adecuados á situación 

 e  á intención comunicativa, con coherencia,  

cohesión, corrección gramatical e boa  

presentación. 

LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o  

rexistro adecuado, organizando os enunciados en secuencias  

lineais  e ben cohesionadas. 

B2.4. Analizar e comentar textos 

 argumentativos  e expositivos propios dos  

ámbitos educativo, xornalístico, profesional e 

empresarial. 

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, 

 esquemas e mapas conceptuais. 

LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza 

o contido de textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos 

LGB2.3.4. Organiza os contidos dos seus traballos en función duns  

obxectivos fixados previamente, contrasta posturas enfrontadas e 

 defende a súa opinión con argumentos 

B2.6. Describir as propiedades do texto e  

analizar os procedementos lingüísticos básicos 

 de adecuación, coherencia e cohesión nas 

producións propias e alleas 

LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión  

gramaticais e léxico-semánticos 

LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas  

manifestacións lingüísticas. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

B3.1. Definir e identificar os fonemas da  

Lingua galega e recoñecer a importancia e o  

valor das  normas fonéticas como medio para 

 facilitar a comunicación eficaz 

LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e 

consonánticos da lingua galega. 

B3.2. Coñecer as variedades dialectais,  

recoñecer e explicar os seus trazos  

característicos en manifestacións orais e escritas e 

valorar a diversidade lingüística  como parte  

do  patrimonio cultural 

LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a  

diversidade lingüística como parte de noso patrimonio cultural. 



B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de 

 formación das palabras e aplicar os  

coñecementos adquiridos para a mellora,  

comprensión e enriquecemento do vocabulario 

activo. 

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras. 

LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así como 

 a análise morfolóxica. 

LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica. 

B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e  

unidades semánticas. 

LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades  

semánticas. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos  

lingüísticos, determinar a súa repercusión nos  

usos e elaborar traballos individuais e/ou en 

 grupo nos que se describan e analicen cuestións 

sociolingüísticas. 

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e  

determina a súa repercusión nos usos. 

 

B4.2. Describir e interpretar o proceso de  

construción da variante estándar da lingua  

galega, recoñecer as interferencias lingüísticas 

 no galego con especial atención aos 

castelanismos e desenvolver un discurso  

propio libre destes  elementos. 

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da  

variante estándar da lingua galega 

LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego,  

con especial atención aos castelanismos e desenvolve un  

discurso propio libre destes elementos. 

Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno  

(desde 1916 ata 1978), así como a súa situación sociolingüística. 

B4.3. Distinguir as características lingüísticas  

fundamentais do galego moderno desde 1916  

ata 1978, describir o seu contexto e identificalo  

en textos. 

LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas  

fundamentais do  galego moderno (desde 1916 ata 1978). 

LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego  

moderno (desde 1916 ata 1978), así como a súa situación 

sociolingüística. 

LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos 

 establecer entre 1916 e 1978 desde o punto de vista  

sociolingüístico. 

                                               Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificar, analizar e describir a 

literatura galega de 1916 a 1936:  

– Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as  

autores/as.  

– Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo 

Nós  (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as. 

 – Teatro: autores/as das Irmandades,  

Vangardas  e Grupo Nós 

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de  

1916 a  1936: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. 

LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 

 a 1936: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e  

ensaio) e outros/as autores/as. 

LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de  

1916 a 1936: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo  

Nós. 

B5.3. Identificar, analizar e describir a  

Literatura  galega entre 1936 e 1975:  

– Poesía: produción bélica e autores/as do  

exilio.  

A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e  

A Xeración das FestasMinervais.  

– Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. 

-Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo 

 Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira  

Vilas.  

A Nova Narrativa Galega. Autores/as dos  

primeiros 70.  

– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50  

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre  

1936 e 1975: produción bélica e autores/as do exilio, a 

 Xeración de 1936,  a Promoción de Enlace e a Xeración das  

Festas Minervais. 

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre  

1936 e  1975: produción bélica e os autores do exilio, os  

renovadores da  prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco -Amor,  

Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova  

Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70.  

LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 

1936 e 1975: teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de 

 Ribadavia 



e o Grupo de Ribadavia 

 

1.2. ESTÁNDARES DE AMPLIACIÓN NA 3º AVALIACIÓN CARA ÁS ABAU (NON AVALIABLES) 

CRITERIO DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES  

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as  

Distintas  unidades e función sintácticas e  

aplicar os coñecementos sobre análise  

sintáctica na produción de textos. 

Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relación 

 que se establecen e emprega a terminoloxía axeitada. 

B4.4. Distinguir as características lingüísticas  

fundamentais do galego moderno desde 1978 

 ata a actualidade e identificalo en textos,  

describir o seu contexto e a situación legal,  

recoñecelo como unhalingua en vías de  

normalización e elaborar traballos sobre a  

historia da lingua 

LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do  

galego moderno (desde 1978 ata a actualidade). 

B5.5. Identificar, analizar e describir a  

literatura galega de 1975 ata a actualidade: 

 – Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e  

estéticas dos/das principais autores/as dos 80, 

os 90 e o novo século.  

– Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e 

 estéticas dos/das principais autores/as dos 80,  

os 90 e o novo século.  

– Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e 

 estéticas dos/das principais autores/as dos 80,  

os 90 e o novo século 

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975 

 ata a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas  

dos/das  principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século. 

LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1975  

ata a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas  

dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século. 

LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1975 

 ata a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas  

dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século 

 

 

2.2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN CURSO 2019-20. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIACIÓN 

Procedementos: os establecidos na Programación de LG. para a 1ª e 2ª avaliacións, 

ao que se engaden  as tarefas realizadas vía telemática no 3º trimestre para subir  

nota  (os xa aprobados nas 2 primeiras avaliacións) ou para recuperar (os que non  

tiñan aprobadas as dúas primeiras avaliacións) . 

Tamén se realizará unha proba final escrita  a finais de maio (telemática ou 

 presencial se fose posible) para o alumnado que non fose quen de recuperar a 

 través das tarefas realizadas no 3ª trimestre. 

Instrumentos: os establecidos na Programación de LG. para as dúas primeiras  

avaliacións. No 3º triemestre mediante rexistro cuantitativo das tarefas realizadas  

polo alumnado vía telemática e mais da proba final (exame telemático ou presencial)  

para recuperar o alumnado que non acadase o aprobado a través das tarefas de  



recuperación levadas a cabo no 3º trimestre. 

 

 

 

 

 

 

CUALIFICACIÓN  

FINAL 

Criterios para obter a cualificación final de curso: 

1. Ao  alumnado aprobado faráselle a media das dúas primeiras avaliacións e 

manterá como mínimo esa nota. 

2. Todo o alumnado (aprobados e suspensos –ninguén ten nota inferior a 3)  poderá s 

sumar entre 1 e 2 puntos polo  traballo e esforzo  realizado durante o 3º trimestre,  

segundo os seguintes criterios: 

 

A) Subiránselle 2 puntos ao alumnado que entregue todas as tarefas (que se  

cualificarán de 1 a 10) e acade nelas unha media superior a 8.  

B) Subiráselle 1 punto a quen entregue  un mínimo do 80% das tarefas e 

acade unha media entre 6 e 8. 

C)  Se o alumno/a entrega un mínimo do 60% das tarefas e a media destas fose  

superior ao 5, redondearase á alza a nota media das dúas primeiras avaliacións. 

D) O resto permanecerá coa nota media das 2 primeiras avaliacións, salvo que  

siga suspenso, pois nese caso terá un exame final de recuperación (telemático  

ou presencial) a finais de maio  ou principios de xuño, pero todos os alumnos  

poden recuperar sen ir a ese exame, pois non hai ninguén con nota media menor 

 de 3 puntos nas dúas primeiras avaliacións. 

 

 

 

 

 

 

PROBA  

EXTRAORDINARIA 

 DE SETEMBRO 

 

Será unha única proba escrita (presencial ou telemática segundo as circunstancias) 

na que participará o alumnado que non acade o aprobado en xuño. Nela entrarán 

os contidos que figuran no punto 1.1. desta  Programación adaptada, sen  incorporar 

os estándares de ampliación que figuran no punto 1.2. 

O exame incluirá os seguintes apartados coa puntuación que se indica para cada  

Bloque de estándares: 

        BLOQUE DE ESTÁNDARES  % NA NOTA 

COMPRENSIÓN TEXTUAL             20% 

PRODUCIÓN TEXTUAL             30% 

 FUNCIONAMENTO DA LINGUA 20% 

 LINGUA E SOCIEDADE             10% 

      EDUCACIÓN LITERARIA             20% 

  

 

ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 

 

Os dous alumnos que tiñan pendente a materia de LG I, a petición súa e de acordo  

co  profesor , fixeron o exame de toda a materia xa no mes de xaneiro para que a  

pendente non lle interferise no 2º curso, e ambos acadaron  xa o aprobado.   

  



 

 

3. B              3. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE, MATERIAIS E RECURSOS. 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES E  

TEMPORIZACIÓN 

 

 

O alumnado deberá realizar ao longo do 3º trimestre unha actividade por semana  

que incluirán repaso da teoría  vista na clase nas dúas primeiras avaliacións e  

 exercicios  de cada  un dos bloques de estándares: 

- Comunicación escrita: ler e escribir. 50% da nota. Inclúe comprensión 

 (20%) e produción textual (30%): resumo, esquema, estrutura, vocabulario 

 e comentario de  textos. 

- Funcionamento da lingua: gramática. 20% da nota. 

Inclúe exercicios de fonética,  morfoloxía e  dialectoloxía. 

- Lingua e sociedade: 10% da nota .  

Inclúe os estándaresde sociolingüística xa vistos. 

 Educación literaria:20% da nota. 

Inclúe os 9 temas de literatura xa vistos a antes do 13 de  m arzo.  

TEMPORIZACIÓN: O repaso previo da materia incluída  na tarefa e a 

 resolución da mesma terán unha duración aproximada de 4 a 4,30  horas 

 semanais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA 

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que sabemos é  óptimo 

 para acadar as metas propostas e en función do contexto en  que ten lugar a 

 ensinanza. Neste caso, estamos vivindo unha situación excepcional e  

novidosa para todos, alumnado, familias  e profesorado, que  ademais ten o  

condicionante  de desenvolver a actividade académica fóra do centro, factor que  

hai que ter en conta, pois pode influír na desigualdade de oportunidades do 

 alumnado, xa que  non todos teñen as mesmas situacións familiares, a mesma 

 axudas e os mesmos recursos. As situacións individuais condicionan o  

proceso de ensino-aprendizaxe, polo que procuramos  buscar un método que se  

axustase a eses condicionantes, algo que  todo o alumnado poida facer nunhas  

condicións o máis igualitarias posibles. 

Procuramos tamén buscar a motivación para que todos traballen, non só os  

suspensos cara á recuperación da materia, senón tamén os aprobados ou mesmo  

os que xa teñen unha nota elevada, pois non poden relaxarse pensando que neste  

curso aínda  os agardan as probas ABAU, o que lles fai ver a utilidade dos  

contidos. 

Ademais, presentaremos algunhas tarefas coma un desafío, coma unha meta con  

certo grao de dificultade e mesmo con ampliación de contidos cara ás ABAU, pero  

asemade asequibles pois poden consultar nos apuntamentos, procurando aumentar 

 o interese do alumnado  e contribuír a incrementar o grao de autonomía e a  

consideración  positiva cara ao esforzo, o que implica un novo papel do alumno: 

activo e autónomo, consciente e responsable da súa aprendizaxe. 

 

           Traballaremos partindo de 3  orientacións básicas: 

A) Ofreceremos actividades e tarefas que impliquen a procura de  información en 

 internet, a súa selección, a  posibilidade de emitir opinións sobre diferentes  

cuestións cada paso de forma  máis crítica. 

B )  Repaso da teoría vista na aula nas primeiras avaliacións e  aplicala nas      

        actividades de funcionamento da lingua. 



C ) Repaso dos temas de Lingua e sociedade e Educación literaria e resposta de  

      preguntas nas tarefas. 

MATERIAIS E 

 RECURSOS                         

           Xa antes de comezar o estado de alarma, entregáronselle a todo o  

           alumnado os apuntamentos do curso realizados polo profesor e que utilizarán  

para repasar e reforzar os seus coñecementos, así como nos temas de ampliación.  

           Tamén se lles recomendou o uso do Dicionario da RAG  e de determinadas  

           páxinas da Internet que poden serlles útiles.  

            Por outra parte, dado que en 2º bac. todo o alumnado dispón de ordenador 

            e internet  enviaránselles por Google classroom as tarefas e, unha vez 

nn         realizadas, eles devolveranllas ao  profesor, que procederá á súa corrección e  

            reenvío para que  poidan ver os erros. 

           Aínda que a conexión nas zonas rurais é deficitaria, tamén faremos  algunha  

           vidoconferencia por Google meet para aclarar dúbidas ou explicar algo que o  

           profesor considere fundamental. Tamén staremos conectados por correo 

           electrónico e farase un uso do  whatsapp ou teléfono móbil para dar avisos ou  

           aclarar dúbidas urxentes. 

  

 

4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

  En todo 2º de BAC. hai un alumno con TDAH, ao que ao longo do curso se lle foron aplicando  unha serie de  

   orientacións xerais  e algunhas delas poderemos seguir téndoas  presentes: 

 1.-       - Darlle instrucións claras e precisas nas tarefas e  preguntarlle se entende o que se lle pide. 

            - En xeral, manter maior contacto con el. 

            - Adaptarlle o tempo para a realización das tarefas ou da proba final se a ten que facer. Tamén na data de  

               entrega das tarefas, algo no que soe despistarse. 

            - Terlle algo menos en conta os graves problemas ortográficos que presenta.   

   

 

 

 

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO 

 E FAMILIAS. 

Ao alumnado enviáronse por classroom os novos criterios de   

cualificación final e explicáronselle logo nunha reunión por  

Meet co profesor. 

As familias terán  toda a información da modificación colgada na  

páxina web do Centro e poden ver os criterios de cualificación   

tamén no classroom dos seus fillos. 

PUBLICIDADE Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

 



                   



 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Módulo IV ESA 2020 

 

Bloque 1.  Comunicación oral. Escoitar e falar. 

B1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación audiovisuais, 

identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias, debates ou declaracións, determina o 

tema e recoñece a intención comunicativa do falante. 

B1.3.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 

volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol 

das emocións ao falar en público. 

B1.4.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 

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). 

B2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos 

(dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar problemas de comprensión. 

B2.3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta 

(dicionarios, glosarios, enciclopedias etc.), como libros de texto e recursos de temas 

especializados en internet. 

B2.5.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos 

medios de comunicación. 

B2.7.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 

encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 

B2.7.5. 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 

B3.1.1. 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. 

B3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e 

castelá nos discursos orais e escritos. 

B3.6.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica. 

B3.7.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese 

e conclusión, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

B3.8.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os 

mecanismos de progresión temática. 

B3.10.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 



 
 
 
 
 
 

   

 

 

Bloque 4: Lingua e sociedade 

B4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, 

e argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 

B4.2.1. Valora o plurilingüísmo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza 

cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura. 

B4.4.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. 

B4.5.2. Distingue normativización e normalización. 

B4.7.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e 

rebáteos cunha argumentación axeitada. 

B4.8.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. 

B4.8.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. Recoñece interferencias 

habituais entre as dúas linguas oficiais. 

 

Bloque 5: Educación literaria 

B5.2.1. Le de xeito autónomo obras ou textos representativos das literaturas galega de 1916 ata 

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

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

correspondente. 

B5.2.2. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras das literaturas en galego e en 

español dos séculos XX e XXI, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos 

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

correspondente. 

B5.4.1. Elabora traballos individuais e/ou colectivos nos que se describen e analizan textos 

representativos das literaturas en galego e en español dos séculos XX e XXI. 

B5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada 

destas. 

B5.5.2. Emprego de diferentes recursos das tecnoloxías da información e da comunicación para 

a realización de traballos e cita axeitada destes. 

 
 



 
 
 

   
   

 

 

 

  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os establecidos na Programación Comunicación do M-IV, pero 
adaptados á situación de confinamento e traballo na casa, polo que se 
realizará mediante tarefas e traballos realizados nos meses de abril, 
maio e xuño, tendo en conta tamén o traballo realizado no primeiro mes 
de clases presenciais.   

Instrumentos: 
Os establecidos na Programación de Comunicación para ese 1º mes 
presencial (1 exame, 1 lectura e o traballo de aula) e mais os da fase de 
non presencial, que se realiza por medios telemáticos para todo o 
alumnado.  
De todo iso faranse rexistros cuantitativos no que se valoran as tarefas 
e traballos enviados, e mais unha proba (presencial ou telemática), esta 
no caso de que haxa alumnado que non realizou as tarefas e traballos e 
non acadou o aprobado, para intentar recuperar.  

Cualificación 
final 

Criterios para obter a cualificación final de curso (e valor en % da nota): 
Actividades do 1º mes (presencial): 
    -Traballo de aula....................................................10% 
    -Exposición oral individual.....................................10% 
    -Exame escrito lectura 1........................................10% 
Actividades dos meses de abril, maio e xuño (non presencial): 
    -Traballo escrito de lectura 2.................................10% 
    -Exposición oral individual (os restantes). 
    -Exposición oral lectura 3.......................................10% 
    -2 Traballos escritos de 2 películas en galego.........20% 
    -2 Traballos escritos de 2 vídeos de cultura galega.20% 
    -Entrevista persoal lectura 4...................................10% 
 Ademais, o alumnado pode incrementar ou mellorar a nota por Lecturas 
Optativas (valor 5% cada unha, máximo dúas). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Será unha única proba escrita e presencial na que participará o alumado 
que non acadou o aprobado en xuño, nela entrarán os contidos que 
figuran nesta programación modificada e adaptada ás circunstancias non 
presenciais. 

Alumnado M-III 
pendente 

     (Para o alumnado pendente do Módulo III mediante proba presencial ou 
telemática cando dispoña Xefatura de Estudos no mes de maio ou xuño). 



 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do cuadrimestre do Módulo IV  

Actividades  

1ª Fase: actividades presenciais, eminentemente prácticas (1º mes): 
    -Valoración da participación e traballo na aula e na casa.      
    -Exposición oral individual dun tema elixido polo alumno.  

      -Proba escrita lectura 1 (La familia de Pascual Duarte). 
2ª fase: traballo e actividades non presenciais (durante abril, maio e 
xuño, neste caso, debido a que parte do alumnado traballaba e outro 
non era capaz de manter videocharlas e comunicacións colectivas, 
optouse pola realización de tarefas e traballos individuais adaptados á 
programación establecida, suprimindo as probas ou exames 
presenciais):  
    -Traballo escrito de lectura 2 (Morning Star ou Resistencia). 
    (-Exposición oral individual do alumnado que quedaba sen facela)  

      -Exposición oral lectura 3 (A esmorga, Erros e Tánatos ou O inferno de 
Marta)  

    -2 Traballos escritos de 2 películas en galego (Sei quen es ou O 
Códice, e Celda 211 ou O agasallo de Silvia) 
    -2 Traballos escritos de 2 vídeos de cultura galega(en Historias de 
Galicia, da RTVG). 
    -Entrevista persoal lectura 4 (Non hai misericordia): mediante 
videocharla ou, de ser posíbel, presencial no mes de xuño. 

Ademais, a actividade de Lecturas Optativas pode incrementar a 
nota ata un 10%, pois lense como máximo dúas). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta 2ª fase as actividades serán todas prácticas e telemáticas: 
-A través do Drive de Google subiranse as actividades, ademais dos 

envíos semanais polo email. 
O profesor indica os elementos sobre os que debe traballar o 

alumno durante a quincena.  
O alumnado envía o seu traballo (por email ou whatsapp), para ser 

corrixido e valorado. 
O profesor rexistra ese traballo de acordo ao valor estipulado para a 

nota. 
-Outras ferramentas empregadas: Meet de Google, unha canle de 

You Tube e uso esporádico dun grupo de WhatsApp, para dar 
avisos. 

Materiais e recursos 

-Dado que suprimimos a documentación e actividades que se 
explicaban e realizaban na aula, optouse por material de vídeo e audio 
a través de Internet. Logo eles aplican a Comunicación mediante 
expresión oral(vídeo gravado co seu móbil) e escrita (mensaxes 
remitidas por email). 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado  e 
publicidade 

-Grupo de Whatsapp. 
-Correo electrónico (coa extensión @ieslaxeiro.com) de todo o 
alumnado.  
-Publicación na páxina web do centro e no Drive de acceso do 
alumnado da ESA. 
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1. CURSO DE LENGUA Y LITERATURA 
CASTELLANA 1º ESO. 
 

1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

B1.3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia y la cohesión del contenido 
de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, 
etc.).  

LCLB1.3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso y la cohesión de los contenidos.  
LCLB1.3.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del 
lenguaje no verbal, de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

B1.4. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de manera individual o en grupo.  LCLB1.4.1. Realiza presentaciones orales.  

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA:LEER Y ESCRIBIR 
B2.1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes 
formatos y soportes.  

 

LCLB2.1.1. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias,  comprendiendo las relaciones entre ellas. 
LCLB2.1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en 
procesos de aprendizaje. 

B2.2. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras 
fuentes, en papel o digital, para integrarla en un proceso de 
aprendizaje continuo.  

LCLB2.2.1. Utiliza, de modo autónomo, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos  adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación 
con el ámbito de uso.  

LCLB2.4.1.  Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar 
o educativo y social, invitando textos modelo. 
LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, es 
positivos, argumentativo y dialogados,  imitando textos modelo. 

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  

LCLB3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en 
los textos, y utiliza este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos 
LCLB3.1.2.  Reconoce corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos,  aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones orales, escritos y audiovisuales 

B3.2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario.  

LCLB3.2.1.  Utilizar fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

B3.3. Identificar los conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna presentes en los textos, 
reconociendo su función en la organización del contenido del 
discurso.  

LCLB3.3.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales ( de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos),  valorando su función 

en la organización del contenido del texto. 
B3.7. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, 
mediante la comparación y la transformación de textos, enunciados y 
palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de 
comprensión y para la producción de textos.  

LCLB3.7.1.  Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional y de la palabra,  desarrollados en el curso en una de 
las lenguas,  para mejorar la comprensión  y producción de los textos 
trabajados en cualquiera de otras. 

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
B4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos, y de la literatura juvenil, próximas a los propios 
gustos y a las propias aficiones, mostrando interés por la lectura.  

 

LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos, a  sus aficiones y a sus intereses. 

B4.3. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

LCLB4.3.1. Redactar textos  personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. 



   

 

 

2.Evaluación y calificación 

Evaluación 

Procedimientos: 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
-2 audiciones realizadas con formularios. 
-Elaboración del vídeo “Cápsula del tiempo”. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
-Compresión lectora de un texto expositivo-argumentativo hecha con formulario. 
- Creaciones textuales varias (aviso, meme, texto narrativo...) 
-Búsqueda de información a partir de una pregunta dirigida ligada a un formulario. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
-2 formularios teórico-prácticos. 
-3 Fichas prácticas de ortografía y léxico. 
-Prueba de control de repaso en formato formulario. 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
Los procedimientos de este bloque competencial están adscritos a las dos primeras evaluaciones y se realizaron  a través de una 
prueba específica de lectura. 
 

Instrumentos: 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
-Registro de las calificaciones obtenidas en ambos formularios. 
-Rúbrica de expresión oral adaptada a la actividad “Cápsula del tiempo”.  
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
- Registro de las calificaciones obtenidas en formularios de las comprensiones lectoras. 
-Registro de calificaciones en las creaciones textuales de las tareas del Classroom. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
- Registro de las calificaciones obtenidas en los formularios teórico-prácticos 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
-Registro cuantitativo de las pruebas de lectura de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

Calificación final 

El sistema de evaluación en esta materia es continuo.  
 
Dadas las especiales circunstancias de este año académico, 
 
-- la nota  final de junio para los alumnos con la asignatura superada en la 2ª evaluación,  se corresponde con la nota de dicha 
evaluación. Si esta nota fuese más baja que en la anterior evaluación se aplicaría la media aritmética de las dos  evaluaciones . 
Estos alumnos podrán subir su nota media final hasta 1 p si  realizan adecuadamente las tareas propuestas durante este tercer 
trimestre. 
 
Se realizaron  11 actividades cuya media ponderada sumará  hasta 1 punto  de ampliación de nota.  Se seguirá el siguiente 
modelo de incremento, teniendo como referencia la media total de las 11 actividades: 
 
*si la nota  obtenida en esa media  es inferior 4 suma  0,25 p. 
*si la nota obtenida en esa media es superior a 4 ,pero  inferior a 6, suma   0,5 p. 
*si la nota obtenida en esa media es superior a 6 ,pero inferior a 8, suma 0,75 p. 
*si la nota obtenida en esa media es igual o superior a 8 suma 1 p. 
 
--para los alumnos con la asignatura no superada en la 2º evaluación,  la recuperación de la materia se hará con la nota media 
ponderada de las 11 actividades mencionadas anteriormente. En ningún caso estos alumnos podrán obtener una nota superior 
a 5 en la recuperación. 
 
*Si la nota obtenida en esa media es superior a 3 obtendrían un 5. 
*Si la nota obtenida en  esa media es inferior a 3, la nota final de junio de estos alumnos será la de la 2ª evaluación. Si esta nota 
fuese más baja que en la anterior evaluación se aplicaría la media aritmética de las dos  evaluaciones. 
 
Aclaración sobre los libros de lectura opcional  
Los libros de lectura opcional realizados durante las dos primeras evaluaciones serán tenidos en cuenta para la nota final de 
junio y podrán incrementar esta nota en un 0,25 cada libro. 
 



   

 

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

La nota de la convocatoria de septiembre se obtendrá únicamente de la nota del examen que se realice en este periodo. Dicho 
examen podrá ser presencial o telemático dependiendo de las directrices sanitarias del momento.  
En cualquier caso, la materia de examen se ajustará a los estándares desenvueltos en la 1ª y 2ª evaluación, salvo los de expresión 
oral y educación literaria. 
En ningún caso la nota de la recuperación será superior 5. 
 

Alumnado de 
materia 

pendiente 

Criterios de evaluación: 
 
Dadas las especiales circunstancias sociales derivadas de la crisis de la Covid-19, los criterios de calificación se reformularon de 
la siguiente manera: 
 
- Presentar 4  boletines de ejercicios varios que trabajan todos los bloques de estándares de la asignatura de Lengua y 

literatura castellana salvo los del bloque de expresión oral. 
 

- Realizar la prueba sobre los contenidos de esos cuatro boletines que se hizo durante el mes de febrero. 
 

- Específico para los alumnos de PMAR Superar  los estándares mínimos de aprendizaje del Ámbito lingüístico-social de 2º 
PMAR. 

Criterios de calificación: 
 
ALUMNOS con la materia recuperada  
 
****Recuperan la materia pendiente aquellos alumnos que presentaron con corrección y aprovechamiento los cuatro boletines 
citados (40% de la nota) y superaron la prueba (60% de la nota) que se realizó durante el mes de febrero, a la que sólo se podían 
presentar quienes previamente hubieran entregado los 4 boletines. La nota de estos alumnos será de la siguiente: 
 
Se obtiene un 6 p  si la media de ambas actividades (boletines + prueba)está entre el 6 y el 10. 
Se obtiene un 5 p si la media de ambas actividades (boletines + prueba)está entre 4 y el 6. 
 
**** Recuperan la materia pendiente aquellos alumnos de PMAR que superaran los estándares mínimos de aprendizaje en 
febrero del Ámbito lingüístico-social. La nota de recuperación será de 5, independientemente de que  la nota de 2º PMAR sea 
superior a 5p. 
 
ALUMNOS con la materia pendiente después de febrero por no ajustarse a ninguno de los 2 anteriores perfiles descritos 
 
1- La presentación de los  4  boletines anteriormente citados.  
 
2-  Para los alumnos de PMAR La superación de  los estándares mínimos de aprendizaje en xuño del Ámbito lingüístico-social 
de 2º PMAR en junio. 
 
En ninguno de los 2 casos la nota de recuperación será superior a 5. 
 
En septiembre el procedimiento de recuperación se seguirá estas mismas pautas citadas anteriormente en el punto  “ALUMNOS 
con la materia pendiente después de febrero por no ajustarse a ninguno de los 2 anteriores perfiles descritos”. 

Procedimientos y  instrumentos de evaluación: 
 
-4 boletines de ejercicios. 
-prueba realizada en febrero. 

- En vista de que los PMARs constituyen una medida excepcional de atención a la diversidad y el tratamiento de los contenidos en 
ellos impartidos debe ser objeto de una práctica distinta a lo que sería un grupo ordinario,  los Dptos de LINGUA GALEGA, 
XEOGRAFÍA E HISTORIA y LENGUA CASTELLANA han decidido conjuntamente coordinarse con una medida especial la 
recuperación para los alumnos con materias pendientes de otros cursos, pero que ahoran curso PMAR. 

Los tres departamentos implicados en lo que llamamos Ámbito lingüístico social darán como aptas todas aquellas materias 
pendientes de 1º de Eso que puedan incribirse como de su competencia, siempre y cuando los alumnos superen el grado 
mínimo de consecuención de los estándares de aprendizaje  que se recogen para 2º PMAR en dicho  Ámbito lingüístico social.  
 
 
Instrumentos:  
-registro cuantitativo de los 4 boletines de ejercicios. 
-registro cuantitativo de la prueba de febrero. 
-registro de la nota de 2º Pmar en el  Ámbito lingüístico social. 
 

ALUMNADO 
ACIS 

Dadas las especiales circunstancias educativas y sanitarias de este curso académico, la nota final de junio de los alumnos con 
ACI  será el resultado de la aplicación de los siguientes criterios de calificación: 
 
Alumnos con NEAE que superaron  las  dos primeras evaluaciones del curso 
 
La nota final  de junio de estos alumnos se obtendrá de la media de las dos evaluaciones. Dicha media podrá incrementarse en 
un punto  si se entregan y se realizan adecuadamente las tareas propuestas durante este tercer trimestre . Estas tareas 
consisten en un boletín de actividades prácticas de todos los estándares de la materia que habían sido trabajados  hasta el 13 de 



   

 

 
 

 

 

marzo y que ha sido entregado en los domicilios de los tres alumnos con ACI en 1 de ESO. 
 
Alumnos con NEAE que  no superaron  las  dos primeras evaluaciones del curso 
 
Estos alumnos podrán recuperar la materia pendiente si entregan y realizan adecuadamente el boletín de actividades 
anteriormente citado. La nota de la recuperación con este procedimiento no podrá ser en ningún caso  superior a 5. 
 
 

3.Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, y en su caso, 

ampliación)  

Actividades  
Durante este tercer trimestre se van a desarrollar un total de 16 actividades de las cuales 14 son ponderables para la 

nota final de junio. Estas actividades se enfocarán como un mecanismo o bien de repaso y ampliación,  o bien de 
recuperación. 

Metodología (alumnado 
con conectividad y sin 

conectividad) 

Trabajar telemáticamente debido al especial contexto del Covid -19 supone un reto y un cambio en el método docente 
sin precedentes.  
El enfoque metodológico se ha caracterizado principalmente por la flexibilización, teniendo en cuenta que de entrada, 
varios alumnos no disponían de los medios informáticos necesarios para seguir las clases a distancia, algo que a día de 
hoy se ha subsanado con un exhaustivo seguimiento de cada caso particular. 
 
La situación de pandemia y confinamiento hace que el desarrollo de las actividades difícilmente pueda ser normal al cien 
por cien. La flexibilización se ha hecho necesaria en múltiples aspectos: cantidad de actividades, tiempos y plazos  de 
entrega de las mismas, ritmos de trabajo...No obstante se ha intentado salvar las distancias y tender puentes 
tecnológicos y emocionales para que las alumnas y los alumnos sintieran que la escuela y el aprendizaje seguían ahí. 
Podemos afirmar que junto a la flexibilización ,en lo que respecta a la  metodología  se ha seguido, como nunca,  un 
método altamente participativo, dinámico e interactivo para que primase el contacto bidireccional docente-discente y no 
se perdiese a nadie por este difícil camino. 

 
En esta materia se continuó teniendo en cuenta la necesidad de trabajar con las cuatro destrezas básicas de una manera 
integrada con las diferentes competencias,  aunque las circunstancias sanitarias fueron un evidente condicionante,  por lo 
que se incidió en los siguientes enfoques metodológicos: 
 
1º enfoque comunicativo que haga del texto una unidad fundamental y que favorezca el empleo de la lengua como 
instrumento comunicativo. 
2º trabajo con textos de distintas naturaleza y niveles de dificultad. 
3º actividades de investigación donde la búsqueda de datos , su selección y ordenación exija al alumno visiones 
integradoras, originales y personales del aprendizaje lingüístico. 
4º aprovechamiento de lo aprendido en cualquier otra lengua del currículum para el refuerzo de lengua castellana.  
 

En definitiva, todas las estrategias irán encaminadas a potenciar una metodología flexible, activa, participativa y motivadora. 
  

Materiales y recursos 

- El recurso utilizado fue el aula virtual de la Plataforma Classroom.  A través de esta aplicación educativa se 
subieron diversos materiales (audiciones, formularios, fichas de ortografía y léxico, comprensiones lectoras...). 
Este espacio web educativo se habilitó ya a principios de curso desde un correo con extensión “ieslaxeiro.com” 
del centro y durante este tercer trimestre se continuó con él.   

- Entre los materiales usados estarán los siguientes: producciones escritas, comprensiones orales de diferentes 
formatos textuales, comprensiones lectoras, realización de ejercicios de gramática, léxico y ortografía , empleo 
de estrategias de síntesis de ideas en textos y utilización de recursos tic para búsqueda de información,  entre 
otros. 

 

4.Información y  publicidad 

Información al alumnado 
y las  familias 

Los reformulados criterios de evaluación de este curso se publicarán en las diferentes aulas virtuales abiertas desde 
principios de curso para trabajar la materia de Lengua y Literatura castellana de 1ª de ESO. Estas aulas  permiten la 
trasmision grupal de toda información en su tablón de anuncios y están dentro de la plataforma Classroom del IES 
Laxeiro. Allí todas las alumnas y alumnos puedan consultarlas puesto que todo el alumnado de 1º ESO ha sido habilitado 
para matricularse  en ellas. 

Publicidad  
También se publicarán dichos criterios en la web del centro. 

  http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/


   

 

 
 

2. CURSO DE LENGUA Y LITERATURA 
CASTELLANA 2º ESO. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

17 >7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

1 LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/ educativo y social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención comunicativa del hablante 

CCL 

2 LCLB1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CCL 

3 LCLB1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 
dada. 

CCL 

6 LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, 
búsqueda en diccionarios, recuerda el contexto en que aparece, etc.). 

CAA 

 
 
9 

LCLB1.4.1. Reconoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de 
los contenidos. 

CSIE 

15 LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje  a la finalidad de la práctica oral. 

CCL 

17 LCLB1.6.2. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose  al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando 
adecuadamente, escuchando activamente a las demás personas y  usando 
fórmulas de saludo y despedida. 

CCL 

CSC 

 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

14>8 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

1 LCLB2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 
del  objetivo y el tipo de texto. 

CCL 

4 LCLB2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  

CCL 

7 LCLB2.2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 

CMCCT 

8 LCLB2.3.1. Utiliza de manera autónoma diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 

CD 

9 LCLB2.3.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, 
etc.) y de bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar autónomamente 
libros, vídeos, etc. 

CD 



   

 

10 LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.) y redacta borradores de escritura. 

CSIE 

11 LCLB2.4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

CCL 

12 LCLB2.5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o 
educativo y social, imitando textos modelo. 

CCL 

 

 

▪ BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

▪ 12>9 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ▪ COMPETENCIAS 

1 
▪ LCLB3.1.1. Reconoce y  explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos, y utiliza este conocimiento para 
corregir errores de concordancia en textos propios e ajenos. 

▪ CCL 

2 
▪ LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción de textos en sus 
producciones orales, escritas y audiovisuales. 

▪ CCL 

3 
▪ LCLB3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en 

sus producciones orales y escritas. 
▪ CCL 

5 
▪ LCLB3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra, 

y explica su uso concreto en una  frase o un texto oral o escrito. 
▪ CCL 

7 
▪ LCLB3.4.2. Reconoce y  explica los fenómenos contextuales que 

afectan al significado global de las palabras: tabú e eufemismo. 
▪ CCEC 

9 
▪ LCLB3.6.1. Explica la diferencia significativa que implica el uso de 

los tempos y modos verbales. 
▪ CCL 

10 
▪ LCLB3.7.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, recensiones sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee 
como persona plurilingüe. 

▪ CCL 

11 
▪ LCLB3.8.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de Galicia. ▪ CSC 

12 
▪ LCLB3.9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional y de la palabra, desarrollados en el  
curso en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y la 
producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

▪ CAA 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

7>5  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

1 
LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias próximas a sus gustos, a  sus aficiones y  a sus 

intereses. 

CCL 



   

 

4 
LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
los/las compañeros/as. 

CCL 

CSC 

5 
LCLB4.3.2. Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 

CCL 

6 
LCLB4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

CCL 

CCEC 

7 

LCLB4.4.2. Desarrolla  el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular  sus propios sentimientos. 

CAA 

 
 

2. Evaluación y cualificación 

Evaluación 

• Procedimientos: 
 

Durante la 1ª y la 2ª evaluación se utilizarán los mismos procedimientos establecidos en la 
programación didáctica 2019/20.  

 

A partir de la fase no presencial se emplearán los siguientes procedimientos: fichas adaptadas, 
formularios, actividades de investigación y creación de un cuaderno digital. 

• Instrumentos: 

 

Durante la 1ª y la 2ª evaluación se utilizarán los mismos procedimientos establecidos  

en la programación didáctica 2019/20.  

 

A partir del 13 de marzo se utilizará un registro cuantitativo de las actividades  

enviadas telemáticamente, Los instrumentos de evaluación empleados son:  

rúbricas generales y plantillas de corrección. 

 

El alumnado podrá recuperar las evaluaciones no superadas mediante la elaboración 

de formularios y un cuaderno digital. La entrega y la evaluación positiva de este  

trabajo, conlleva la recuperación de las evaluaciones pendientes; (para recuperar  

contenidos telemáticamente la nota máxima será un 5) .   

Cualificación final 

 
La nota final será la media ponderada de la 1ª y 2ª evaluación, pudiendo subir nota las 

actividades de recuperación, repaso y refuerzo que el alumnado desenvuelva durante el 3º 

trimestre, hasta un máximo de un punto en la nota final. 

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

 
El alumnado que no supere los objetivos de la materia podrá recuperarla mediante una prueba 

escrita (siempre que las condiciones sanitarias lo permitan), que versará sobre los contenidos 

de 1ª y 2ª evaluación. En caso de que la proba escrita no se pudiese celebrar, la presentación 

del cuaderno digital constituirá el 100% de la nota final.  

Alumnado de materia 
pendiente 

• No hay alumnado con la materia pendiente. 

 



   

 

3. Metodología y actividades del 3º trimestre  

(recuperación, repaso refuerzo) 

Actividades  

 

• Actividades de refuerzo: 
Fichas adaptadas. 
Infografías. 
Libros y fragmentos literarios. 
Sopas de letras con contenidos de repaso. 
Actividades de creación literaria y redacción. 
Formularios. 
Actividades de investigación. 
Cuaderno digital. 

• Actividades de recuperación: 

- Formularios y creación de un cuaderno digital e interactivo que recoja los conceptos elementales de las 
unidades didácticas impartidas en la primera y segunda evaluación. 

Metodología 

 
En la 1ª en la 2ª evaluación se sigue la metodología propuesta en la programación didáctica 2019/20.  

Desde el 13 de marzo se incluyen más recursos digitales a través Classroom, donde aparecen las tareas integradas en la secuencia 

de aprendizaje, actividades interactivas y una selección de enlaces a Internet. Así mismo, se establece un contacto permanente con 

el alumnado (y sus familias)  a través de correo electrónico, videoconferencias, llamadas y Whatsapp. 

Materiales y 
recursos 

• Materiales de elaboración propia:  
Todos los que se adjuntan en  Classroom 
 

• Recursos audiovisuales:  
https://www.e-vocacion.es/site/idioma 
https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s  
 
Herramientas digitales: 
https://www.canva.com/ 

https://bookcreator.com/ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

4. Información y publicidad 

Información al alumnado y a 
las familias 

Indicar el procedimiento que el profesorado empleará para informar al alumnado  
 

Classroom 

- Móvil Vía correo electrónico. 
- Sixa 
- Comunicación telefónica. 
- Tablón de Classroom. 

Publicidad  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. IES Laxeiro 

https://www.e-vocacion.es/site/idioma
https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s
https://www.canva.com/
https://bookcreator.com/
https://classroom.google.com/h


   

 

 
 
 
 

3.CURSO LENGUA Y LITERATURA 
CASTELLANA 3º ESO. 

 

1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles  

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y del tipo de texto. 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos en 
diferentes formatos y soportes. 

Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar, educativo 
o escolar, y social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas linguüísticas y la organización del 
contenido. 

Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras 
fuentes, en papel o digital, para integrarla en un proceso 
de aprendizaje continua. 

Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, e 
integra los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 

Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en 
relación con el ámbito de uso. 

Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diversos tipos de argumento, imitando 
textos modelo. 
Resume textos generalizando términos que tienen trazos en 
común, globalizando la información e integrándola en oraciones 
que se relacionen lógicamente e semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos 
orales y escritos, y para la composición y la revisión 
progresivamente autónoma de textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los usos de la lengua. 

Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos en sus producciones orales, 
escritas y audiovisuales. 

Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las diversas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra 
(raíz y afijos), y aplica este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 
Explica los procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Identifica los grupos de palabras en frases y textos, 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman, y explica su funcionamiento en el marco de la oración 
simple. 

Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la 
oración simple. 

Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de 
la oración simple, diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 
marca de la actitud, objetiva ou subjetiva, del emisor. 

Id o Identificar los conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna presentes en los textos, 

Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, y explica 
los papeles semánticos del sujeto (agente, paciente y causa). 



   

 

reconociendo su función en la organización del contenido 
del discurso. 

Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 
Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adicción, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del 
contenido del texto. 

Interpretar adecuadamente los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y la 
disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

Identifica estructuras textuales (narración, descripción, 
explicación y diálogo), explica los mecanismos lingüísticos que 
las diferencian y aplica los conocimientos adquiridos en la 
producción y en la mejora de textos propios y ajenos. 

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus lenguas y de los dialectos, sus orígenes 
históricas y algunos de sus trazos diferenciales. 

Localiza en un mapa las lenguas de España y explica alguna de 
sus características diferenciales, comparando varios textos, 
reconoce sus orígenes históricas y describe algunos de sus 
trazos diferenciales. 

Leer fragmentos u obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
próximas a los propios gustos y a sus aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más llamaron su 
atención y lo que la lectura le aportó como experiencia persoal. 

Comprender textos literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 
intención del/de la autor/a, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias, y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. 

Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención 
del/de la autor/a y el contexto, y el mantenimiento de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y 
creativa. 

Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo educativo en soporte 
impreso o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando 
las tecnologías de la información. 

Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 



   

 

 
 

 

2.Evaluación y calificación 

Evaluación 

• Procedimientos: 

 
       Durante la 1ª y la 2ª evaluación se utilizan los procedimientos establecidos en la 

 programación didáctica 2019/20.  

 
       A partir del 13 de marzo se emplearán fichas adaptadas, formularios, actividades de 
investigación y creación de un cuaderno digital (actividades telemáticas realizadas a distancia que 
sirven para reforzar y ampliar las ideas recogidas en las dos primeras evaluaciones) 

• Instrumentos: 

 
       Durante la 1ª y la 2ª evaluación se utilizan los instrumentos establecidos en la 

 programación didáctica 2019/20.  

 

      A partir del 13 de marzo se utilizará un registro cuantitativo de las actividades enviadas 

telemáticamente. Los instrumentos de evaluación empleados son: rúbricas generales y 

plantillas de corrección. 

 

      El alumnado podrá recuperar las evaluaciones no superadas mediante la elaboración 
de formularios y un cuaderno digital. La entrega y la evaluación positiva de este trabajo, conlleva la 
recuperación de las evaluaciones pendientes. Para estas evaluaciones recuperadas telemáticamente 
la nota máxima a obtener será un 5. 
 

 

Calificación final 

 
       Se hará la nota media de las dos primeras evaluaciones y se le sumará la puntuación obtenida 
con las actividades de repaso y refuerzo,  que el alumnado desenvuelva durante el 3º trimestre, 
(hasta un máximo de un punto en la nota final). 

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

        
       El alumnado que no supere los objetivos de la materia podrá recuperarla mediante una prueba 
escrita (siempre que las condiciones sanitarias lo permitan), que versará sobre los contenidos de 1ª 
y 2ª evaluación. 
       En caso de que la proba escrita no se pudiese celebrar, la presentación del cuaderno digital 
constituirá el 100% de la nota final. 

Alumnado de 
materia 

pendiente 

Criterios de evaluación: 
 
NO HAY ALUMNADO PENDIENTE. 
 

Criterios de calificación: 
 

Procedemientos e instrumentos de evaluación: 
 

2. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, 

y en su caso, ampliación)  



   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades  

• Actividades de refuerzo: 
Fichas adaptadas. 
Infos. 
Libros y fragmentos literarios. 
Sopas de letras con contenidos de repaso. 
Actividades de creación literaria y redacción. 
Formularios. 
Actividades de investigación. 
Cuaderno digital. 

• Actividades de recuperación: 
Formularios y creación de un cuaderno digital e interactivo que recoja los conceptos 
elementales de las unidades didácticas impartidas en la primera y segunda evaluación. 

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sen 
conectividad) 

    En la 1ª y 2ª evaluación se sigue la metodología propuesta en la programación didáctica 

2019/20.  

      Desde el 13 de marzo se incluyen más recursos digitales (cabe destacar que todos nuestros 
alumnos están conectados) a través Classroom, donde aparecen las tareas integradas en la 
secuencia de aprendizaje, actividades interactivas y una selección de enlaces a Internet. Así 
mismo, se establece un contacto permanente con el alumnado (y sus familias) a través de 
correo electrónico, videoconferencias, llamadas y Whatsapp.  

Materiales y recursos 

• Materiales de elaboración propia:  
Todos los que se adjuntan en Classroom 

 

• Recursos audiovisuales:  
https://www.e-vocacion.es/site/idioma 
https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s  
 
Herramientas digitales: 
https://www.canva.com/ 

        https://bookcreator.com/ 

3. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

 Individualmente a través de Classroom en su Aula de Clase. 

 Envío directo a los padres a través de una plataforma del centro. 

Publicidad          http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/ 

https://www.e-vocacion.es/site/idioma
https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s
https://www.canva.com/
https://bookcreator.com/


   

 

 
 
 

4.CURSO LENGUA Y LITERATURA 
CASTELLANA 4º ESO. 

 

1.Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles  

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos 
previos, trabajando los errores de comprensión y 
construyendo el significado global del texto. 
Deduce la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las secundarias, y 
estableciendo relaciones entre ellas. 

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
Construye el significado global de un texto o de frases 
del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada de este. 

Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

Redacta con claridad y corrección textos propios de los 
ámbitos personal, educativo, social y laboral. 
Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, 
adecuándose a los trazos propios de la tipología 
seleccionada. 
Utiliza variados organizadores textuales en sus escritos. 
Resume el contenido de cualquier tipo de texto, 
recogiendo las ideas principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las palabras del texto. 

Valorar la importancia de la lectura y la escritura 
como herramientas de adquisición del aprendizaje 
y como estímulo del desarrollo personal. 

Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 
de la lengua que incorpora a su repertorio léxico, y 
reconoce la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 

Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos, y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, 
identificando los que proceden del latín y del 
griego 

Reconoce los procedimientos para la formación de 
palabras nuevas y explica el valor significativo de los 
prefijos y de los sufijos. 
Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir 
de otras categorías gramaticales utilizando diversos 
procedimientos lingüísticos. 

 
Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos 
de origen grecolatino y los utiliza para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 

Explicar y describir los trazos que determinan los 
límites oracionales para reconocer la estructura de 

Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas, usando conectores y otros procedimientos 



   

 

las oraciones compuestas. de sustitución para evitar repeticiones. 
Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintácticamente y semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan alrededor de ella. 
Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, o sustantivo y algunos adverbios con oraciones 
de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas 
como constituyentes de otra oración. 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión de 
textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos. 

Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente. 

Identificar y explicar las estructuras de los géneros 
textuales, con especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas, para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas. 

Identifica y explica las estructuras de los géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas, y las utiliza en sus propias producciones 
orales y escritas. 

Reconocer en textos de diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y escritas los 
conectores textuales y los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales como 
léxicos. 

Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 

Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias da literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil. 

Lee y comprende con un grado crecente de interés y 
autonomía obras literarias próximas a sus gustos. 
Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los aspectos que más llamaron 
su atención y lo que la lectura le aportó como 
experiencia personal. 

Comprender textos literarios representativos desde 
el siglo XVlll a nuestros días, reconociendo la 
intención del/a autor/a, el tema y los trazos propios 
del género al que pertenece, y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación con juicios personales razonados. 

Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura desde el siglo XVlll a 
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
educativo en soporte impreso o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal, y utilizando las 
tecnologías de la información. 

Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura. 



 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email  ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

   

 

 

 

2.Evaluación y calificación 

Evaluación 

• Procedimientos: 

 
       Durante la 1ª y la 2ª evaluación se utilizan los procedimientos establecidos en la 

 programación didáctica 2019/20.  

 
       A partir del 13 de marzo se emplearán fichas adaptadas, formularios, actividades de 
investigación y creación de un cuaderno digital (actividades telemáticas realizadas a distancia que 
sirven para reforzar y ampliar las ideas recogidas en las dos primeras evaluaciones) 

• Instrumentos: 

 
       Durante la 1ª y la 2ª evaluación se utilizan los instrumentos establecidos en la 

 programación didáctica 2019/20.  

 

      A partir del 13 de marzo se utilizará un registro cuantitativo de las actividades enviadas 

telemáticamente. Los instrumentos de evaluación empleados son: rúbricas generales y 

plantillas de corrección. 

 

      El alumnado podrá recuperar las evaluaciones no superadas mediante la elaboración 
de formularios y un cuaderno digital. La entrega y la evaluación positiva de este trabajo, conlleva la 
recuperación de las evaluaciones pendientes. Para estas evaluaciones recuperadas telemáticamente 
la nota máxima a obtener será un 5. 
 

 

Calificación final 

 
       Se hará la nota media de las dos primeras evaluaciones y se le sumará la puntuación obtenida 
con las actividades de repaso y refuerzo, que el alumnado desenvuelva durante el 3º trimestre, 
(hasta un máximo de un punto en la nota final). 

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

        
       El alumnado que no supere los objetivos de la materia podrá recuperarla mediante una prueba 
escrita (siempre que las condiciones sanitarias lo permitan), que versará sobre los contenidos de 1ª 
y 2ª evaluación. 
       En caso de que la proba escrita no se pudiese celebrar, la presentación del cuaderno digital 
constituirá el 100% de la nota final. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de evaluación: 
 
NO HAY ALUMNADO PENDIENTE. 
 

Criterios de calificación: 
 

Procedemientos e instrumentos de evaluación: 
 



 
 
 
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 

refuerzo, y en su caso, ampliación)  

Actividades  

• Actividades de refuerzo: 
Fichas adaptadas. 
Infos. 
Libros y fragmentos literarios. 
Sopas de letras con contenidos de repaso. 
Actividades de creación literaria y redacción. 
Formularios. 
Actividades de investigación. 
Cuaderno digital. 

• Actividades de recuperación: 
Formularios y creación de un cuaderno digital e interactivo que recoja los conceptos 
elementales de las unidades didácticas impartidas en la primera y segunda evaluación. 

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 
conectividad) 

    En la 1ª y 2ª evaluación se sigue la metodología propuesta en la programación didáctica 

2019/20.  

      Desde el 13 de marzo se incluyen más recursos digitales (cabe destacar que todos nuestros 
alumnos están conectados) a través Classroom, donde aparecen las tareas integradas en la 
secuencia de aprendizaje, actividades interactivas y una selección de enlaces a Internet. Así 
mismo, se establece un contacto permanente con el alumnado (y sus familias) a través de 
correo electrónico, videoconferencias, llamadas y Whatsapp.  

Materiales y recursos 

• Materiales de elaboración propia:  
Todos los que se adjuntan en Classroom 

 

• Recursos audiovisuales:  
https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s  
 
Herramientas digitales: 
https://www.canva.com/ 

        https://bookcreator.com/ 

3. Información y publicidad 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

 Individualmente a través de Classroom en su Aula de Clase. 

 Envío directo a los padres a través de una plataforma del centro. 

Publicidad          http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s
https://www.canva.com/
https://bookcreator.com/


 
 
 
 

 

   

 

5.CURSO LENGUA Y LITERATURA 
CASTELLANA 1º BACHILLERATO 
DIURNO. 
 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

IMPRESCINDIBLES. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

9 >5 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCI

AS 

 
 

1 

LCLB1.1.2. Sé expresa oralmente con fluidez, con entonación, tono, timbre y velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa  

CCL 

LCLB1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc.) empleando un léxico preciso y especializado, y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

CSC 

2 LCLB1.2.2.  Reconoce las formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito educativo o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales y 
no verbales empleados por el emisor, y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa. 

CCL 

LCLB1.2.3.  Escucha de manera activa, tomar notas y suscita preguntas con la intención de aclarar ideas que no 
comprende en una exposición oral. 

CAA 

3 LCLB1.3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los 

medios de comunicación social. 
CSC 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA:LEER Y ESCRIBIR 

12>9 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

 
1 

LCLB2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del curriculum con rigor, claridad y corrección ortográfica 
gramatical. 

CCL 

LCLB2.1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc .), empleando un léxico preciso y especializado, y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

CS, 

 LCLB2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito 
educativo o de divulgación científica y cultural,  e identifica el tema y la estructura. 

CCL 



 
 
 
 

 

   

 

2 LCLB2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito educativo,  
distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

CMCCT 

3 LCLB2.3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, distinguiendo la 
información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto, Y valorando de forma critica su forma 
y su contenido. 

CCL 

 
4 

LCLB2.4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, 
organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para 
mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales.  

CAA 

LCLB2.4.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas y evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen. 

CD 

LCLB2.4.3.  Respeta las normas de presentación de trabajos escritos (organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas al pie de página y bibliografía) 

CCL 

LCLB2.4.4. Utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación para la realización, la evaluación y 
la mejora de textos escritos propios y ajenos. 

CD 

 

 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

23>13 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

1 LCLB3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos. CCL 

 
2 

LCLB3.2.1. Identifica y explica los usos y valores de sustantivo en un texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

LCLB3.2.2. Identifica y explica los usos y los valores del adjetivo en un texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

LCLB3.2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

LCLB3.2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa (audiencia y contexto).  

CCL 

LCLB3.2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado y del indeterminado y de cualquier 
tipo de determinantes, en relación con su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada,  así como con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

 
CCL 

 
3 

LCLB3.3.5. Enriquece sus propios textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y la mejora de estos. 

CCL 

5 LCLB3.5.1. Incorpora los procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita CCL 

6 LCLB3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CD 



 
 
 
 

 

   

 

8 LCLB3.8.1. Selecciona el léxico ir las expresiones adecuadas en contextos comunicativos te exigen 1 uso formal 
de la lengua, evitando el uso de coloquialismos,  imprecisiones o expresiones cliché. 

CCL 

LCLB3.8.2.  Explica,  a partir de los textos,  la influencia del medio social en el uso de la lengua, e identifica y 
rechazan los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia las personas usuarias de la 
lengua. 

CSC 

9 LCLB3.9.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, recensiones sobre 
libros y películas,  obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y relacionados con elementos 
transversales,  evita estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona 
plurilingüe. 

CCL 
CAA 

10 LCLB3.10.1.  Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual,  oracional y de la palabra,  
desarrollados en el curso en una de las lenguas,  para mejorar la comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

 

 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

8 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

1 LCLB4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XVII CCEC 

2 LCLB4.2.1. Identifica las características temáticas y formales en relación con el contexto, el movimiento y el 
género al que pertenece y la obra del autor o autora. 

CAA 

LCLB4.2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. CCEC 

3 LCLB4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XVII CCEC 

LCLB4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

CCEC 

4 LCLB4.4.1. Planificar la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores/as de la literatura desde la Edad Media al siglo XVII. 

CSIEE 

LCLB4.4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. CD 

LCLB4.4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. CCL 

 

 

 

 

 

2. Evaluación y cualificación 

Evaluación 

• Procedimientos: 
 

Durante la 1ª y la 2ª evaluación se utilizarán los mismos procedimientos establecidos  

en la programación didáctica 2019/20.  

 

A partir del 13 de marzo se emplearán los siguientes procedimientos: fichas adaptadas, 
formularios, actividades de investigación y creación de un cuaderno digital. 



 
 
 
 

 

   

 

• Instrumentos: 

 

Durante la 1ª y la 2ª evaluación se utilizarán los mismos procedimientos establecidos  

en la programación didáctica 2019/20.  

A partir del 13 de marzo se utilizará un registro cuantitativo de las actividades  

enviadas telemáticamente, Los instrumentos de evaluación empleados son:  

rúbricas generales y plantillas de corrección. 

 

El alumnado podrá recuperar las evaluaciones no superadas mediante la  

elaboración de formularios y un cuaderno digital. La entrega y la evaluación  

positiva de este trabajo, conlleva la recuperación de las evaluaciones pendientes; (para 
recuperar contenidos telemáticamente la nota máxima será un 5) .   

Cualificación final 

 
La nota final será la media ponderada de la 1ª y 2ª evaluación,  pudiendo subir nota las 

actividades de recuperación, repaso y refuerzo que el alumnado desenvuelva durante el 3º 

trimestre, hasta un máximo de un punto en la nota final. 

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

 
El alumnado que no supere los objetivos de la materia podrá recuperarla mediante una prueba 

escrita siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, que versará sobre los contenidos de 

1ª y 2ª evaluación. En caso de que la proba escrita no se pudiese celebrar, la presentación del 

cuaderno digital constituirá el 100% de la nota final.  

Alumnado de materia 
pendiente 

• No hay 

 

 

 



 
 
 
 

 

   

 

 

 

4. Información y publicidad 

Información al alumnado y 
sus familias 

 
Classroom 
Móvil 

Publicidad IES Laxeiro 

3. Metodología y actividades del 3º trimestre  

(recuperación, repaso refuerzo) 

Actividades  

 

• Actividades de refuerzo: 
Esquemas e resúmenes. 
Infos. 
Comentarios. 
Sopas de letras con contenidos literarios. 
Textos relacionando la materia con cine y filosofía. 
Formularios. 
Actividades de investigación. 
Cuaderno digital. 

• Actividades de recuperación: 

- Formularios y creación de un cuaderno digital e interactivo que recoja  

los conceptos elementales de las unidades didácticas impartidas en la  

primera y segunda evaluación. 

Metodología 

 
En la 1ª en la 2ª evaluación se sigue la metodología propuesta en la programación 

didáctica 2019/20.  

Desde el 13 de marzo se incluyen más recursos digitales a través Classroom, donde 

aparecen las tareas integradas en la secuencia de aprendizaje, actividades interactivas y 

una selección de enlaces a Internet. Así mismo, se establece un contacto permanente con 

el alumnado (y sus familias)  a través de correo electrónico, videoconferencias, llamadas 

y Whatsapp.  

Materiales y recursos 

• Materiales de elaboración propia:  
Todos los que se adjuntan en  Classroom 
 
• Recursos audiovisuales:  

https://www.e-vocacion.es/site/idioma 
https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s  
 
Herramientas digitales: 
https://www.canva.com/ 

https://bookcreator.com/ 

https://classroom.google.com/h
https://www.e-vocacion.es/site/idioma
https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s
https://www.canva.com/
https://bookcreator.com/


 
 
 
 

 

   

 

 

6.CURSO LENGUA Y LITERATURA 
CASTELLANA 2º BACHILLERATO 
DIURNO Y NOCTURNO. 

 
  

1. Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje  
Criterios de evaluación  Estándar de  aprendizaje 

B1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación 
comunicativa.  

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL (Escuchar y 
hablar)  

Debido a la excepcionalidad de la situación, el seguimiento de los estándares 
de este bloque era especialmente complicado y se ha optado por priorizar los 
estándares de otros bloques. Aunque ha habido seguimiento oral telemático 
y telefónico  en varias ocasiones. 

 

B1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 
orales del ámbito educativo (conferencias y mesas redondas), 
diferenciando la información relevante y accesoria, y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.  

 

B1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios 
procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la estructura y el contenido, identifi- 
cando los rasgos propios del género periodístico y los recursos verbales y 
no verbales utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.  

 
B1.4. Realizar una presentación educativo oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo 
una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las 
tecnologías de la información y de la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora.  

 

 
BLOQUE 2.  COMUNICACIÓN ESCRITA (Leer y 
escribir) 

B2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios 
de los ámbitos educativo, pe- riodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.  

LCL2B2.1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios de los ámbitos educativo, periodístico, 

profesional o empresarial, identificando la intención comunicativa del emisor 
y su idea principal. 

 

 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios 
de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principais e las secundarias.  
LCL2B2.1.3. Analiza la estrutura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los tipos de conectores y organizadores de la 
información textual. 
LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales, y revisa su producción escrita para mejorarla.  



 
 
 
 

 

   

 

B2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
educativo con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes, y ajustando su expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.  

 

LCL2B2.2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales 
y pragmáticos, para mejorar la expresión escrita. 

B2.3. Realizar trabajos educativos individuales o en grupo sobre te- mas 
polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural, 
planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y de la comunicación para su realización, evaluación y 
mejora.  

 

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en grupo sobre un 
tema controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica, 
planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas, y organizando y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos. 
LCL2B2.3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-
resumen. 

B2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos 
de la situación comunicativa 

LCL2B2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo 
procedente de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifesto su 
relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

 
 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
B3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en 
español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, la 
comprensión y el enriquecimiento del vocabulario activo.  

LCL2B3.1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos, y explicando su significado. 

 
LCL2B3.1.2. Reconoce y explica el origen grecolatino de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 

B3.3. Identificar y explicar los niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o 
escrito en que aparecen.  

 

LCL2B3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

 
B3.4. Observar, reflexionar y explicar las estructuras sintácticas de un 
texto, señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen 
entre ellas.  

 

LCL2B3.4.1. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la relación funcional 
y de significado que establecen con el verbo de la oración principal, 
empleando la terminología gramatical adecuada. 

B3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, la autoevaluación y la mejora de tex- tos 
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua.  

 

LCL2B3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de 
los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

B3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, al análisis y al comentario de textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales, y 
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la situación comunicativa.  

 

LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a 
la 
comprensión, al análisis y al comentario de textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales, y 

procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación comunicativa. 

 
LCL2B3.6.4. Reconoce y explica las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 

 

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.), con criterios gramaticales y terminología 
apropiada, con el objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

B3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos.  

 

LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas 
de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 



 
 
 
 

 

   

 

B3.11. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, 
mediante la comparación y la transformación de textos, enunciados y 
palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de 
comprensión y para la producción de textos.  

 

LCL2B3.11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional y de la palabra desarrollados en el curso en una de las 
lenguas, para mejorar la comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 
B4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales 
movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los 
autores y obras más significativos.  

 

LCL2B4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los principales movimientos del siglo 
XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 
representativas. 

B4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características 
temáticas y formales, en relación con el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra del/de la autor/a, y constatando la 
evolución histórica de temas y formas.  

 

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios o, en su caso, de obras completas 
del siglo XX hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de 
expresión con la trayectoria y el estilo de su autor/a, su género y el 
movimiento literario al que pertenece. 

LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, y describe la evolución de 
temas y formas. 

B4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  

 

LCL2B4.3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completos 
significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

B4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y 
coherencia, y aportando una visión personal. 

 

LCL2B4.4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, 
coherencia y corrección, y aportando una visión personal. 

B4.5. Elaborar un trabajo de carácter educativo en soporte impreso o 
digital sobre un tema del currículo de literatura consultando fuentes 
diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando las 
tecnologías de la información.  

 

LCL2B4.5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 
tema del currículo de literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 
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1. Evaluación y calificación 

Evaluación 

Procedimientos: 
*Comentarios de texto. 
*Formularios prácticos. 
*Pruebas teórico-prácticas variadas. 

Instrumentos: 
*Registro cuantitativo de los comentarios realizados. 
*Registro de calificaciones obtenidas en los formularios. 
*Registro con cuantificación numérica de las diversas pruebas teórico-prácticas. 

Calificación final 

El sistema de evaluación en esta materia es continuo. 
  
Para los alumnos con la materia superada en la 2ª evaluación: 
Se realizarán diversas actividades durante este tercer trimestre que podrán suponer un incremento de la nota de la  2ª 
evaluación de hasta un 1 punto. No sólo es necesaria la entrega  de las tareas propuestas sino que se exigirá también 
una realización que responda a unos mínimos de elaboración de las actividades mencionadas anteriormente. 
Se obtendrá 1p   si la entrega es entre el 60% -100% de las actividades y su resolución es correcta 
Se obtendrán  0,5 p si la entrega es entre el 30%-60% de las actividades  o habiendo entregado la totalidad de las 
activividades estas no alcanzan un mínimo exigible de corrección. 
No se obtiene nada de esta puntuación extra si realizan menos del 30% de las actividades. 
 
Para los alumnos con la materia no superada en la 2ª evaluación: 
 
En Bach diurno además de las actividades propuestas para el tercer trimestre, deberán realizar y entregar 3 fichas 
prácticas de refuerzo para conseguir la recuperación de la materia.  Tanto las actividades de ampliación como las tres de 
refuerzo deberán responder a unos mínimos de elaboración.  
A aquellos alumnos que no consigan recuperar la asignatura por ninguno de estos procedimientos se les realizará un 

examen final de recuperación en los últimos 15 días de clase. Este examen seguirá el último modelo de examen 
propuesto por la CIUGA. Podrá ser telemático o presencial según dicten las circunstancias. 
 
En ningún caso la nota de la recuperación por el procedimiento que sea, será superior 5. 
 
En Bach Adultos se realizará una prueba final global durante los últimos 15 días de clase en la que se podrá examinar 
sobre lo explicado de manera presencial durante las dos primeras evaluaciones. Esta prueba tendrá la misma estructura 
que el examen de la segunda evaluación y si la situación sanitaria que vivimos lo permite será presencial o en su 
defecto, telemática. Deberán realizar esta prueba los alumnos que se encuentren en las siguientes circunstancias: 
 
---no hayan asistido a clase durante los dos primeros trimestres. 
--- con la materia suspensa en las dos primeras evaluaciones y que no hayan realizado las actividades propuestas 
telemáticamente durante este tercer trimestre,  o bien hayan obtenido menos de un 30 % del porcentaje asignado al 
total de dichas actividades. 
 
En ningún caso la nota de la recuperación, por el procedimiento que sea, será superior 5. 

 

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre  

Bachillerato DIURNO: si las circunstancias sanitarias lo permiten en septiembre se realizará una prueba telemática o 
presencial. Se seguirá el último modelo de examen establecido por la CIUGA. 
En ningún caso la nota de la recuperación por será superior 5. 
 
Bachillerato ADULTOS: si las circunstancias sanitarias lo permiten en septiembre se realizará una prueba telemática o 
presencial. Se seguirá el modelo de examen que recoge todos los estandares trabajados durante la 1ª y 2ª evaluación, 
salvo los que se refiere al bloque de Comunicación oral. 
En ningún caso la nota de la recuperación será superior 5. 
 



 
 

 

   

 

 
 

 

Alumnado con 
materia pendiente 

 
 No hay alumnado con materia pendiente 

1. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, y en su 

caso, ampliación)  

Actividades  
Durante este tercer trimestre se van a desarrollar variadas actividades de las cuales 10 son ponderables para la nota final 
de junio. Estas actividades se enfocarán como un mecanismo o bien de repaso y ampliación,  o bien de recuperación. 

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 
conectividad) 

Trabajar telemáticamente debido al especial contexto del Covid -19 supone un reto y un cambio en el método docente sin 
precedentes.  
El enfoque metodológico se ha caracterizado principalmente por la flexibilización, teniendo en cuenta que de entrada, varios 
alumnos no disponían de los medios informáticos necesarios para seguir las clases a distancia, algo que a día de hoy se ha 
subsanado con un exhaustivo seguimiento de cada caso particular. 
 
La situación de pandemia y confinamiento hace que el desarrollo de las actividades difícilmente pueda ser normal al cien por 
cien. La flexibilización se ha hecho necesaria en múltiples aspectos: cantidad de actividades, tiempos y plazos  de entrega de 
las mismas, ritmos de trabajo...No obstante,  se ha intentado salvar las distancias y tender puentes tecnológicos y 
emocionales para que las alumnas y los alumnos sintieran que la escuela y el aprendizaje seguían ahí. Podemos afirmar que 
junto a la flexibilización ,en lo que respecta a la  metodología  se ha seguido, como nunca,  un método altamente 
participativo, dinámico e interactivo para que primase el contacto bidireccional docente-discente y no se perdiese a nadie por 
este difícil camino. 
En esta materia se continuó teniendo en cuenta la necesidad de trabajar con las cuatro destrezas básicas (leer, hablar, 
escribir y escuchar) de una manera integrada con las diferentes competencias, aunque las circunstancias sanitarias fueron un 
evidente condicionante.  Se incidió en los siguientes enfoques metodológicos: 
 
1º enfoque comunicativo que haga del texto una unidad fundamental y que favorezca el empleo de la lengua como 
instrumento comunicativo. 
2º trabajo con textos de distintas naturaleza y niveles de dificultad. 
3º actividades de investigación donde la búsqueda de datos , su selección y ordenación exija al alumno visiones integradoras, 
originales y personales del aprendizaje lingüístico. 
4º aprovechamiento de lo aprendido en cualquier otra lengua del currículum para el refuerzo de  la lengua castellana.  
 

En definitiva, todas las estrategias han ido encaminadas a potenciar una metodología flexible, activa, participativa y motivadora. 

  

Materiales y 
recursos 

El recurso utilizado fue el aula virtual de la Plataforma Classroom.  A través de esta aplicación educativa se subieron diversos 
materiales (comentarios críticos, formularios variados , fichas de gramática, ortografía y léxico ...). Este espacio web 
educativo se habilitó ya a principios de curso desde un correo con extensión “ieslaxeiro.com” del centro y durante este tercer 
trimestre se continuó con él.  
 
Entre los materiales empleados, estarán los siguientes: comentarios de texto, formularios de literatura y gramática, fichas de 
ejercicios variados de morfosintaxis, léxico y ortografía, pruebas de literatura,  prácticas de síntesis  de ideas en textos...entre 
otros.  

 

1. Información y publicidad 

Información al alumnado y a 
las  familias 

Los reformulados criterios de evaluación de este curso se publicarán en las diferentes aulas virtuales abiertas 
desde principios de curso para trabajar la materia de Lengua y Literatura castellana de 2ª de bachillerato 
diurno y de adultos. Estas aulas  permiten la trasmision grupal de toda información en su tablón de anuncios y 
están dentro de la plataforma Classroom del IES Laxeiro. Allí todas las alumnas y alumnos puedan consultarla. 
Todo el alumnado de 2º Bach ha sido habilitado para matricularse  en ellas. 

Publicidad  
También se publicarán dichos criterios en la web del centro. 

  http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/


 
 

 

   

 

 

 
7. CURSO 1º DE BACHILLERATO DE ADULTOS 
 
 

1. Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje  
Criterios de evaluación  Estándar de  aprendizaje 

 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL (Escuchar y 
hablar)  

 

B1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 
claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la 

información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 
. 

LCL1B1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un orden previamente establecido.  
LCL1B1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y la velocidad adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa.  
LCL1B1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.) 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  

B1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de 
carácter expositivo y argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias, etc., discriminando la información 
relevante y accesoria, y utilizando la escucha activa como un 
medio de adquisición de conocimientos.  
 

LCL1B1.2.2. Reconoce las formas de organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito 
educativo o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor, y los valora en 
función de los elementos de la situación comunicativa.  

Debido a la excepcionalidad de la situación, el seguimiento de los 
estándares de este bloque era especialmente complicado y se ha 
optado por priorizar los estándares de otros bloque en este tercer 
trimestre. Sólo se trabajaron estos estándares en la 1ª evaluación. En 
la 2ª no pudieron evaluarse por la situación repentina de suspensión 
de clases. 

BLOQUE 2.  COMUNICACIÓN ESCRITA (Leer y 
escribir) 

B2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.) y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

 

LCL1B2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical.  

LCL1B2.1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.), 
empleando un léxico preciso y especializado, y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  

B2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos de tema especializado, discriminando la 
información relevante y accesoria, y utilizando la lectura como 
un medio de adquisición de conocimientos.  

 

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 

especializado, propios del ámbito educativo o de divulgación científica 
y cultural, e identifica el tema y la estructura.  
LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito educativo, distinguiendo las ideas 
principales y secundarias.  

B2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género y los recursos verbales y no verbales 
utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.  

 

LCL1B2.3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información relevante, 
reconociendo el tema y la estructura del texto, y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

B2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural, 

LCL1B2.4.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas y 



 
 

 

   

 

planificando su realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las tecnologías de la información 
y de la comunicación para su realización, su evaluación y su 
mejora.  

 

evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen.  

LCL1B2.4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos 
(organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
página y bibliografía).  

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

B3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 
categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y determinantes), y explicar sus usos y 
valores en los textos.  

 

LCL1B3.2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un 
texto, en relación con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto).  
LCL1B3.2.2. Identifica y explica los usos y los valores del adjetivo en un 
texto, en relación con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto).  
LCL1B3.2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un 
texto, en relación con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto).  
LCL1B3.2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en 
un texto, en relación con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto).  

 

LCL1B3.2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 
determinado y del indeterminado, y de cualquier tipo de 
determinantes, en relación con su presencia o ausencia con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de la situación comunicativa 
(audiencia y contexto).  

B3.4. Reconocer los rasgos propios de las tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con la intención comunicativa. 

 

 

LCL1B3.4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos 
de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

B3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración 
de discursos orales o escritos con adecuada coherencia y 
cohesión. 

 

 

LCL1B3.5.1. Incorpora los procedimientos de cohesión textual en su 
propia producción oral y escrita . 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que 
hacen referencia al contexto temporal y espacial, y a los participantes 
en la comunicación.  

B3.8. Reconocer los usos sociales y funcionales de la lengua, 
mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y 
evitar los perjuicios y estereotipos lingüístico. 

LCL1B3.8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché.  

B3.10. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las 
lenguas, mediante la comparación y la transformación de 
textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos 
para solucionar problemas de comprensión y para la 
producción de textos.  

 

LCL1B3.10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional y de la palabra, desarrollados en el curso 
en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y la producción de 
los textos trabajados en cualquiera de las otras.  

 

 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

B4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la 
literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 
través de la lectura y el análisis de fragmentos y obras 
significativos.  

LCL1B4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX.  

B4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completos 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando 
sus características temáticas y formales en relación con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 
del/de la autor/a, y constatando la evolución histórica de 
temas y formas.  

LCL1B4.2.1. Identifica las características temáticas y formales en 
relación con el contexto, el movimiento y el género al que pertenece y 
la obra del/de la autor/a.  

B4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 
significativos desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las 

LCL1B4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativos 
desde la Edad Media al siglo XIX.  



 
 

 

   

 

ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.  

LCL1B4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural.  

B4.4. Planificar y elaborar textos de intención literaria, 
trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores/as de la literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado 
con rigor.  

 

LCL1B4.4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación 
escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores/as de la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  

 

 

 

  

1. Evaluación y calificación 

Evaluación 

Procedimientos: 
*Comentarios de texto. 
*Formularios prácticos. 
*Pruebas teórico-prácticas variadas. 

Instrumentos: 
*Registro cuantitativo de los comentarios realizados. 
*Registro de calificaciones obtenidas en los formularios. 
*Registro con cuantificación numérica de las diversas pruebas teórico-prácticas. 

Calificación final 

En este curso la nota final de junio sale de la media de las tres evaluaciones, pero debido a las excepcionales 
circunstancias sanitarias que se han vivido durante los últimos meses, esta nota saldrá de la media de la 1ª y 2ª 
evaluación. 
 
Para los alumnos con toda materia superada en la 2ª evaluación: 
Se realizarán diversas actividades durante este tercer trimestre que podrán suponer un incremento de la nota 
de la media de los dos primeros trimestres hasta un 1 punto. Cada actividad llevará una nota numérica del 0 al 
10 y después se hallará la media de todas ellas. 
 
Se obtiene  1 p   si la media de todas las actividades es superior a 6. 
Se obtienen  0,5 p si la media de todas las actividades está entre los 4 y los 6 puntos. 
Se obtienen  0,25 p   si la media de todas las actividades está entre los 2 y los 4 puntos. 
 
No se obtiene nada de esta puntuación extra si la media de todas las actividades es inferior a 2 puntos. 
 
Para los alumnos con materia no superada  de la 1ª y/o 2ª evaluación: 
 
Podrán recuperar toda la materia o la evaluación que tengan pendiente con la realización y entrega de las 
actividades propuestas telemáticamente durante este tercer trimestre, siempre y cuando la media de las notas 
de dichas actividades sea superior a 3 puntos.  En ningún caso la nota de la recuperación será superior 5. 
 
 
Por último, los alumnos mencionados en el caso anterior que no hayan alcanzado en esas actividades una nota 
superior a 3 puntos o simplemente no hayan realizado ninguna actividad telemática o bien no hayan asistido a 
clase durante los dos primeros trimestres, deberán realizar una prueba global final de junio durante los últimos 
quince días de clase. Será presencial o telemática dependiendo del contexto que marquen las autoridades 
sanitarias. Esta prueba mencionada anteriormente  seguirá un modelo de examen que recoja todos los 
estándares trabajados durante la 1ª y 2ª evaluación, salvo los que se refieren al bloque de Comunicación oral. 

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre  

 
 
Si las circunstancias sanitarias lo permiten en septiembre se realizará una prueba presencial, o en su caso, 
telemática. Se seguirá el modelo de examen que recoge todos los estandares trabajados durante la 1ª y 2ª 
evaluación, salvo los que se refieren al bloque de Comunicación oral. 
 

Alumnado con 
materia 

pendiente 

 
 No hay alumnado con materia pendiente 



 
 

 

   

 

 

 
 
 

 

2. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, 

y en su caso, ampliación)  

Actividades  
Durante este tercer trimestre se van a desarrollar varias actividades de diferente índole,  
ponderables para la nota final de junio. Estas actividades se enfocarán como un mecanismo o bien 
de repaso y ampliación,  o bien de recuperación. 

Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 
conectividad) 

Trabajar telemáticamente debido al especial contexto del Covid-19 supone un reto y un cambio en el 
método docente sin precedentes.  
El enfoque metodológico se ha caracterizado principalmente por la flexibilización, teniendo en cuenta 
que de entrada, varios alumnos no disponían de los medios informáticos necesarios para seguir las 
clases a distancia, algo que a día de hoy se ha subsanado con un exhaustivo seguimiento de cada caso 
particular. 
 
La situación de pandemia y confinamiento hace que el desarrollo de las actividades difícilmente pueda 
ser normal al cien por cien. La flexibilización se ha hecho en necesaria en múltiples aspectos: cantidad de 
actividades, tiempos y plazos  de entrega de las mismas, ritmos de trabajo...No obstante se ha intentado 
salvar las distancias y tender puentes tecnológicos y emocionales para que las alumnas y los alumnos 
sintieran que la escuela y el aprendizaje seguían ahí. Podemos afirmar que junto a la flexibilización ,en lo 
que respecta a la  metodología  se ha seguido, como nunca,  un método altamente participativo, 
dinámico e interactivo para que primase el contacto bidireccional docente-discente y no se perdiese a 
nadie por este difícil camino. 
En esta materia se continuó teniendo en cuenta la necesidad de trabajar con las cuatro destrezas básicas 
(leer, hablar, escribir y escuchar) de una manera integrada con las diferentes competencias, aunque las 
circunstancias sanitarias fueron un evidente condicionante.  Se incidió en los siguientes enfoques 
metodológicos: 
 
1º enfoque comunicativo que haga del texto una unidad fundamental y que favorezca el empleo de la 
lengua como instrumento comunicativo. 
2º trabajo con textos de distintas naturaleza y niveles de dificultad 
3º actividades de investigación donde la búsqueda de datos , su selección y ordenación exija al alumno 
visiones integradoras, originales y personales del aprendizaje lingüístico. 
4º aprovechamiento de lo aprendido en cualquier otra lengua del currículum para el refuerzo de lengua 
castellana.  
 

En definitiva, todas las estrategias han ido encaminadas a potenciar una metodología flexible,  activa, 
participativa y motivadora. 

Materiales y  recursos 

El recurso utilizado fue el aula virtual de la Plataforma Classroom.  A través de esta aplicación educativa 
se subieron diversos materiales (comentarios de texto, formularios variados , fichas de gramática, 
ortografía y léxico, comprensiones lectoras...). Este espacio web educativo se habilitó ya a principio de 
curso desde un correo con extensión “ieslaxeiro.com” del centro y durante este tercer trimestre se 
continuó con él.  
 
Entre los materiales empleados, estarán los siguientes: comentarios de texto, formularios de literatura y 
gramática, fichas de ejercicios variados de morfosintaxis, léxico u ortografía, pruebas teórico-prácticas 
de literatura,  prácticas de síntesis  de ideas en textos...entre otros.  

 

3. Información y publicidad 

Información al  
alumnado y las 

familias 

Los reformulados criterios de evaluación de este curso se publicarán en las diferentes aulas virtuales 
abiertas desde principio de curso para trabajar la materia de Lengua y Literatura castellana de 2ª de 
bachillerato diurno y de adultos. Estas aulas  permiten la trasmision grupal de toda información en su 
tablón de anuncios y están dentro de la plataforma Classroom del IES Laxeiro. Allí todas las alumnas y 
alumnos puedan consultarlas. Todo el alumnado de 2 Bach ha sido habilitado para matricularse  en ellas.  

Publicidad  
También se publicarán dichos criterios en la web del centro. 

  http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/. 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/


 
 

 

  

 

8. CURSO INTI 1º ESO. 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar a biblioteca como espazo de acceso á información 
presencial ou virtual. 

Utiliza a biblioteca do seu centro para cubrir necesidades de lectura e 
de información. 
Utiliza a biblioteca do centro na procura de recursos informativos 
para os seus traballos individuais e grupais 

Identificar os recursos informativos dispoñibles segundo 
tipoloxía, soportes e formatos. 

Acode ás fontes orais de referencia no seu contorno máis próximo 
para determinadas necesidades informativas 
Accede de forma autónoma a contidos audiovisuais, presenciais ou 
virtuais. 

Coñecer a organización da biblioteca e a CDU como sistema 
estandarizado 

Identifica os códigos da CDU polos que están organizados os fondos 
Realiza procuras no catálogo por autor/a, título ou materia 

Acceder á rede e coñecer os recursos dispoñibles a través de 
internet 

Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de 
información 
Establece un sistema de procura eficaz de información. 
Utiliza palabras clave e aplica estratexias eficaces de procura para 
localizar información na web 

Coñecer as redes sociais os espazos web creados na aula, na 
biblioteca e no centro, e participar neles. 

Distingue webs fiables en función de determinados criterios: autoría, 
data de actualización, tipo de dominio, finalidades, publicidade, 
contacto, etc. 
Distingue webs fiables en función de determinados criterios: autoría, 
data de actualización, tipo de dominio, finalidades, publicidade, 
contacto, etc. 
Compara a información recollida en distintas fontes informativas na 
rede. 

Organizar o traballo a nivel individual ou grupal, e 
responsabilizarse das tarefas adxudicadas. 

Elabora un esquema do traballo que se vaia realizar. 
Identifica os obxectivos do traballo de investigación e as súas fases. 
Concreta os conceptos clave que van guiar o traballo de procura de 
información. 

Identificar o tipo de información que se precisa, localizar as 
fontes informativas dispoñibles, realizar consultas informativas 
seguindo un plan deseñado previamente e empregar o recurso 
informativo máis apropiado ao tipo de información que se 
precisa 

Identifica o tipo de información que precisa en función duns 
obxectivos 

 Concreta o proceso de procura de información 

  Escolle os recursos informativos que precisa de forma eficaz 
Extraer a información precisa, en función dos obxectivos do 
traballo, de forma sintetizada. Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do traballo 

Recoller as fontes consultadas para os efectos de citalas 
correctamente no produto final. Compila as fontes consultadas e cítaas correctamente 

Coñecer e aplicar as pautas formais para a elaboración de 
traballos escritos (paxinación, índice, bibliografía, etc.), 
utilizando procesadores de texto de forma autónoma 

Presenta os seus traballos segundo unhas pautas consensuadas: 
paxinación, índice, bibliografía, etc 

 
 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
- A nota será o resultado dunha valoración ponderada sobre todos os factores que 
interviñeron na aprendizaxe ou no incremento das capacidades específicas de cada 
alumno 
- Traballos e actividades realizadas antes do 13 de marzo 
- Actividades telemáticas a realizar a distancia que sirven para reforzar e ampliar as ideas 
recollidas nas dúas primeiras avaliacións. 



 
 

 

  

 

 
  

- Traballo individual realizado 
- Tarefas con actividades que incluirán busca de información, creatividade e 
presentación. 

Instrumentos: 
-Rexistro cuantitativo de tarefas de actividades realizadas na casa e enviadas por 
Classroom 
-Proba telemática de control  
-Cuestionarios de preguntas orais sobre actividades realizadas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Farase a nota media das dúas primeiras avaliacións e sumaráselle a puntuación acadada 
polo alumnado na 3ª avaliación seguindo estes criterios: 
a) realizadas todas as tarefas con unha cualificación de notable ou mais: 2 puntos 
b) Realizada a metade de tarefas con aproveitamento: 1 punto 
c) para o alumnado que entregue algunha tarefa sen chegar ao 5%: redondeo a alza. 
d) para o alumnado que non sexa capaz de aprobar, porque non ten aprobadas algunha 
ou as dúas primeiras avaliacións e non acadara na terceira a nota suficiente para 
aprobar, debería realizar un exame na 1ª quincena de xuño, ben presencialmente ou 
telemáticamente. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dada a situación na que estamos, cremos que a proba de setembro debería recoller os 
estándares reflectidos no punto 1. Ese exame, que esperamos sexa presencial, consistiría 
na realización dun traballo que abarcaría os criterios que consideramos imprescindibles 
para poder superar a materia. 
 
- Sobre un libro da biblioteca:  Busca de información: 40% 
                                                       Presentación do traballo: 40% 
                                                       Imaxes e creatividade: 20% 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
  NON HAI ALUMNADO  PENDENTE 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

1ª Tarefa . “Do troco a o euro”→ Actividade a realizar a través dun guión 
establecido con tres apartados: Comprensión- Información-Lingua 
2ª Tarefa. “ El principito” → Traballo sobreos capítulos dese libro e 
realización dun comic sobre o cap. 21 do mesmo libro. 
3ª Tarefa. Traballo sobre un esquema proposto. Escolla dun pobo de 
Galicia e busca de información sobre el . 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía a empregar e a mesma que a realizada nas dúas primeiras 
avaliacións. Aula creada en Classroom e traballo co ordenador E-Dixgal, 
onde teñen libro de consulta, unidades temáticas explicadas e propostas de 
actividades. 
Neste 3º trimestre continuamos coa mesma metodoloxía dado que 
todos/as están conectados/as 
-Envío das tarefas a Classroom e devólvenas pola mesma canle 
- Videoconferencia semanal co mesmo horario das dúas primeiras 
avaliacións 
- Comunicación permanente por email , avisos a través de Talk and 
comment e seguimento a través da aplicación aberta para o centro. 

E importante destacar que todo o alumnado dispón de equipo E-Dixgal e 
rede na súa casa, algo que se acadou grazas a intervención da Cruz Vermella. 
Polo tanto a metodoloxía e de continuidade . 

Materiais e recursos 

Libro de apuntes do profesor 
Equipo Edixgal 
Utilización de Google Classroom con todas as súas aplicacións: Meet- Talk 
and Comment- Google Drive- Espazo Abalar- Webex(videoconferencia) 
Servizo de emails de alumnado para as comunicacións 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
 
-Individualmente a través de Classroom na súa aula de Clase 
-Envio directo aos pais a través dunha plataforma do centro 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

  http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/ 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/


 
 

 

  

 

9.CURSO FP BÁSICA 1º CURSO: MÓDULO 

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE  



 
 

 

  

 

1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

LINGUA GALEGA E LITERATURA / LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

CA1.2 - Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, 
identificando o sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral 

 
 
 

RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información 
oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa, 
estratexias sinxelas de composición e as normas lingüísticas básicas 

CA1.5 - Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das 
actividades gramaticais propostas e na súa resolución 

  CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de 
textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en 
función da súa finalidade 

RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información 
escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma 
de textos breves seleccionados, estratexias de lectura comprensiva e de análise, 
síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as 
secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as 
conclusións obtidas 

CA2.5 - Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo 
usos e niveis da lingua, e pautas de elaboración 

 CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción 
de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso 

CA2.9 - Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o 
contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao 
contexto 

 CA2.10 - Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas 
gramaticais e comprobouse a validez das inferencias realizadas 

CA4.1 - Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua galega no 
período considerado e recoñecéronse as obras máis representativas 

RA4 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura en lingua 
galega anteriores ao século XX, xerando criterios estéticos para a construción do 
gusto persoal 

CA4.5 - Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura 
en lingua galega a partir de textos literarios 

 
CA4.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en 
conta os temas e os motivos básicos 

 
CA5.1 - Analizáronse as características de formación da lingua galega e da lingua 
castelá 

RA5 -  Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas 
da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de 
linguas, sendo consciente da necesidade de normalizar a lingua galega no marco 
do plurilingüismo 

CA5.2 - Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua galega e da lingua castelá anterior ao século XX 

CA5.4 - Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do 
plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos 

CA5.3 - Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, atendendo a situacións 
de bilingüismo, diglosia, interferencias e o conflito lingüístico 

  
CA3.1 - Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua castelá no 
período considerado e recoñecéronse as obras máis representativas 

 
RA3 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá 
anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto 
persoal 

 CA3.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en 
conta os temas e os motivos básicos 

 
 
 
 
 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

CA1.2 - Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos 
grupos humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais 
por 
parte das principais culturas que o exemplifican 

RA1 -  Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, 
así como as súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os 
elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do 
patrimonio natural e artístico 



 
 

 

  

 

 

 

CA1.6 - Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, 
analizando as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade 
no territorio galego e peninsular 

CA2.1 - Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo 
a evolución do espazo europeo, as súas relacións co espazo extraeuropeo e as 
características máis significativas das sociedades medievais en Galicia e en España 

RA2 -  Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións 
industriais das sociedades agrarias, analizando as súas características principais, 
así como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato 

CA2.5 - Valoráronse os indicadores demográficos básicos das transformacións na 
poboación europea, española e galega durante o período analizado 

CA2.8 - Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante 
estratexias de composición protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

Reforzo e ampliación: 
- Comprensión escrita a través de textos e actividades. 
- Comprensión oral con audicións e cuestionarios. 
- Ampliación de léxico e actividades de semántica. 
- Repaso de contidos ortográficos e actividades. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

- Activa e participativa a través da Classroom e do correo electrónico.  
- Entrega de actividades de cuestionario e tipo test e ferramentas interactivas. 
- Fichas e vídeos explicativos. 
- Audios para exercicios de comprensión oral.  

 
Ao principio advertimos que algúns alumnos (20% do alumnado) non 
entregaban as actividades mais dende Semana Santa temos constancia de 
que todos os alumnos e alumnas dispoñen de conexión á rede.  

Materiais e recursos 

- Libro de texto 
- Material elaborado especificamente pola profesora do Módulo 

Comunicación e Sociedade. 
- Vídeos e audios da rede. 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  
 
- Vía correo electrónico. 
- Sixa 
- Comunicación telefónica. 
- Taboleiro da Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN 4º ESO 

1.- Criterios e estándares de aprendizaxe 

 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 

Coñecer e localizar en mapas o 

marco xeográfico da lingua latina 

Sinala sobre un mapa o marco 

xeográfico no que se sitúa en distintos 
períodos a civilización romana 

Distinguir e identificar 
palabraspatrimoniais, cultismos e 
semicultismo 

Identifica e diferencia palabras 
patrimoniais cultismos e 
semicultismos, en relación co termo 
de orixe. 

Comprender o concepto 

dedeclinación e conxugación. 

Define o concepto de declinación e 

conxugación 
Coñecer as declinacións, encadrar as 

palabras   dentro   da   súa   categoría   
e declinación,    enuncialas    e    
declinalas correctamente. 

Enuncia correctamente substantivos, 

adxectivos e pronomes en latín, 
distíngueos a partir do seu enunciado 
e clasifícaos segundo a súa categoría 
e a súa declinación. 

Coñecer  as  conxugacións,  encadrar 

os  verbos  dentro  da  súa  
conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente. 

Identifica  as  conxugacións  verbais  

latinas  e clasifica os verbos segundo 
a súa conxugación a partir do seu 
enunciado. 

Coñecer os nomes dos casos latinos 
e identificar  as  súas  principais  
funcións  na oración, e saber traducir 

os casos á lingua materna 
adecuadamente. 

Enumera correctamente os nomes 
dos casos que existen na flexión 
nominal e pronominal latina, e explica 

as principais funcións que realizan 
dentro da oración. 

Coñecer os trazos fundamentais da 
organización política e social de 
Roma. 

.Coñecer os trazos fundamentais da 
organización política e social de 
Roma. 

Coñecer os deuses, mitos e heroes 
latinos,   e   establecer   semellanzas   

e diferenzas  entre  os  mitos  e  os  
heroes antigos e os actuais. 

Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do 

heroe na nosa cultura, e sinala as 
semellanzas e as principais 
diferenzas que se observan entre 
ambos os tratamentos 
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2.-AVALIACIÓN 

Grao mínimo de consecución de 
cada estándar. 

LINGUA:  
Coñecer o abecedario e a 
pronunciación do latín. 
 Coñecer os casos e os seus 

principais valores  sintácticos. 
  Declinar  correctamente  
substantivos  das  cinco  declinacións  
latinas. 

 Identificar  adxectivos  da  1ª,  2ª  e  
3ª  declinacións.  
 Conxugar  o  presente  e  o  pretérito 
imperfecto de indicativo do verbo 

SUM e das catro conxugacións 
regulares. 
 Recoñecer as estruturas oracionais 
básicas, a concordancia e a orde de 

palabras. 
 Análise morfosintáctica, tradución de 
textos breves e sinxelos en lingua 
latina e retroversión de oracións 

simples. 
 CULTURA E CIVILIZACIÓN:  

 marco  xeográfico  e  histórico  
da  civilización  romana.  

Principais  fitos  da  historia  de  
Roma. 

   As pegadas materiais da 
romanización. Mitos 

fundacionais de Roma. 
Aspectos da vita cotiá en 
Roma, das  súas  institucións,  
sociedade  e  urbanismo. 

   O  legado  de  Roma  a  
Occidente.  Realización  de 
traballos empregando soportes 
e fontes diversas sobre temas 

relacionados con estes 
contidos. 

Instrumentos avaliación 
1) Notas  do traballo persoal 

encomendado para a casa 
2) . 2) Participacion respondendo 

a cuestións  presentadas. 
3)   Traballos  sobre cuestións 

relacionadas coa cultura e 
civilización latinas 

4)  Exercicios de evolución de 
palabras dende o latín ás 
linguas románicas e latinismos 
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Criterios cualificación 
Como  é  comprensible  nunha  
disciplina  das  características  da  

nosa  a  avaliación  será continua, 
especialmente nos aspectos 
lingüísticos, polo que, na proba da 2ª 
avaliación, incluiranse contidos da 1ª e 

na proba da 3ª avaliación incluiranse 
os contidos traballados ao longo de 
todo o curso.  
A valoración que imos outorgar será a 
media ponderada da 1ª e 2ª 
avaliación máis dos puntos como 
máximo polos traballos entregados 

por Gmail, Webex e outros medios 

telemáticos. Polas condicións 
específicas da avaliación continua, a 
cualificación obtida na terceira 
avaliación constituirá a cualificación 

final do curso.  
Respecto á proba de setembro, será 

un exame similar aos realizados ao 
longo do curso, con cuestións relativas 

aos contidos de lingua (7 puntos) e 
Cultura e Civilización (3 puntos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Páx.: 6 de 15 

3.-METODOLOXÍA  

Aplicará-se unha metodoloxía activa, que esixirá a constante participación do 

alumnado  co fin de lograr a consecución dos diferentes contidos propostos: 

 Elaboración de fichas de morfoloxia nominal e verbal. 

 Elaboración de fichas con expresións latinas. 

 Búsqueda e elaboración de información sobre temas de cultura e 

mitoloxía do mundo romano. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

O alumnado utilizará  os seguintes recursos didácticos:  

Textos latinos dos autores máis diversos.  

Vídeos informativos e películas.  

Libro de texto  

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, 

repaso e reforzo das aprendizaxes anteriores. 

 Estamos a utilizar videoconferencias por webex, skype, entrega de textos e 

resolución de dudas por medio do correo electrónico e outros medios 

telemáticos 

4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Este documento será remitido á dirección do Centro para a publicación 

na páxina web nun lugar accesible a disposición de toda a comunidade 

educativa.  

 Así mesmo, informarase ao alumnado persoalmente por medios 

telemáticos, correo electrónico Gmail  principalmente. 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN 1º BACHARELATO 

1.- Criterios e estándares de aprendizaxe 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAXE 

Comprender o concepto de 

declinación e conxugación 

Declina  e/ou  conxuga  

correctamente palabras   propostas   
segundo   a   súa   categoría 

Coñecer as conxugacións, encadrar 
os verbos dentro da súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos 
correctamente. 

Clasifica   verbos   segundo   a   súa 
conxugación partindo do seu 
enunciado 

Distinguir  as  oracións  simples  das 
compostas   e,   dentro   destas   

últimas,   as coordinadas das 
subordinadas. 

Distingue   as   oracións   simples   
das compostas e, dentro destas 

últimas, as coordinadas das 
subordinadas 

Coñecer os feitos históricos das 
etapas da  historia  de  Roma,  
encadralos  no  seu período   

correspondente   e   realizar   eixes 
cronolóxicos. 

Distingue as etapas da historia de 
Roma, explicando   os   seus   trazos   
esenciais   e   as circunstancias  que  

interveñen  no  paso de unhas  a 
outras. 

.Coñecer os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina 

Identifica  deuses,  semideuses  e  
heroes dentro do imaxinario mítico, e 
explica os principais aspectos que 
diferencian uns dos outros 
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2.-AVALIACIÓN 

Grao mínimo de consecución de 

cada estándar 

1.- MORFOLOXÍA NOMINAL E 
VERBAL:  
- As cinco declinacións (substantivos 

e adxectivos).  
- A conxugación regular (formas 
persoais en voz activa e pasiva).  
- Verbos irregulares (sum e 

compostos, volo e compostos)  
- Os graos do adxectivo.  
- O pronome relativo  
- Pronomes persoais, demostrativos, 

e indefinidos.  
- Os numerais.  
2.- SINTAXE:  
- Sintaxe básica dos casos.  

- Uso das preposicións máis 
frecuentes.  
- A oración simple (copulativas, 
activas e pasivas).  

- Uso da conxunción.  
- A oración composta (coordinadas e 
subordinadas adxectivas).  
3.- LÉXICO:  

- Coñecemento do vocabulario latino 
de uso máis frecuente.  
- Coñecemento, comprensión e uso 
de expresións latinas.  

4.- TRADUCIÓN:  
- Interpretación e tradución de textos 
sinxelos sen axuda do dicionario. - 
Análise morfosintáctica dos textos 

propostos para traducir.  
5.- HISTORIA E CIVILIZACIÓN: 
 A romanización de Hispania e 
Gallaecia.  

- Períodos máis importantes da 
historia de Roma dende as súas 
orixes.  
- Roma: política e sociedade. 
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Instrumentos avaliación 
1) Notas  do traballo persoal 

sobre textos.Participación 

respondendo a cuestións  
presentadas. 

2)   Traballos  sobre cuestións  
relacionadas coa cultura e 

civilización latinas 
4) Exercicios de evolución de 
palabras dende o latín ás linguas 
románicas e latinismos 

 

Criterios cualificación 
Como  é  comprensible  nunha  

disciplina  das  características  da  
nosa  a  avaliación  será continua, 
especialmente nos aspectos 
lingüísticos, polo que, na proba da 2ª 

avaliación, incluiranse contidos da 1ª 
e na proba da 3ª avaliación 
incluiranse os contidos traballados ao 
longo de todo o curso.  

A valoración que imos outorgar será a 
media ponderada da 1ª e 2ª 
avaliación máis dos puntos como 
máximo polos traballos entregados 

por Gmail, Webex e outros medios 
telemáticos. Polas condicións 
específicas da avaliación continua, a 
cualificación obtida na terceira 

avaliación constituirá a cualificación 
final do curso.  
Respecto á proba de setembro, será 

un exame similar aos realizados ao 

longo do curso, con cuestións 
relativas aos contidos de lingua (7 
puntos) e Cultura e Civilización (3 
puntos). 

 

3.-METODOLOXÍA  

Aplicará-se unha metodoloxía activa, que esixirá a constante participación do 

alumnado  co fin de lograr a consecución dos diferentes contidos propostos: 

 Tradución de textos latinos adaptados. 

 Elaboración de fichas de morfoloxia nominal e verbal. 

 Elaboración de fichas con expresións latinas. 
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 Búsqueda e elaboración de información sobre temas de cultura e 

mitoloxía do mundo romano. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

O alumnado utilizará  os seguintes recursos didácticos:  

Textos latinos dos autores máis diversos.  

Vídeos informativos e películas.  

Libro de texto  

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, 

repaso e reforzo das aprendizaxes anteriores. 

 Estamos a utilizar videoconferencias por Webex, skype, entrega de textos e 

resolución de dudas por medio do correo electrónico e outros medios 

telemáticos. 

4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Este documento será remitido á dirección do Centro para a publicación 

na páxina web nun lugar accesible a disposición de toda a comunidade 

educativa.  

 Así mesmo, informarase ao alumnado persoalmente por medios 

telemáticos, correo electrónico Gmail  principalmente. 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN 2º BACHARELATO 

1.- Criterios e estándares de aprendizaxe 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

. Identificar, declinar e traducir todas 

as formas nominais e pronominais. 
Identifica con seguridade e 
axudándose do dicionario calquera  
tipo  de  formas  nominais  e  
pronominais,  declínaas  e sinala o 
seu equivalente en galego e en 

castelán 

Recoñecer e clasificar as oracións e 
as construcións sintácticas latinas. 

Recoñece, distingue e clasifica os 
tipos de oracións e as construcións 
sintácticas latinas, e relaciónaas con 
construcións análogas existentes 

noutras linguas que coñeza 
. Coñecer as funcións das formas non 

persoais do verbo:  infinitivo, 
participio, xerundio, xerundivo e 
supino. 

Identifica formas non persoais do 

verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas 
funcións. 

  Coñecer   as   características  dos 
xéneros literarios latinos, os seus 

autores,  
as obras máis representativas e as 
súas influencias na literatura posterior 

  Describe  as  características  
esenciais  dos  xéneros literarios 

latinos, e identifica e sinala a súa 
presenza en textos propostos. 

Realizar a tradución e interpretación 
de textos latinos orixinais. 

Utiliza  adecuadamente  a  análise  
morfolóxica  e sintáctica  de  textos  
latinos  para  efectuar  correctamente  

a  súa tradución. 

Recoñecer  os  elementos  léxicos 
latinos   que   permanecen   nas   
linguas dos/das estudantes. 

Deduce o significado de palabras e 
expresións latinas  estudadas a partir 
do contexto, ou de palabras ou 
expresións da súa lingua ou doutras 

linguas que coñeza. 
Coñecer o significado das principais 

locucións  latinas  de  uso  actual  e  
saber empregalas nun contexto 
axeitado. 

Comprende, explica e emprega na 

lingua propia e no contexto   axeitado   
locucións   e   expresións   latinas   
que   se mantiveron  na  linguaxe  
literaria,  xurídica,  filosófica,  técnica, 

relixiosa, médica e científica. 
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2.-AVALIACIÓN 

Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

MORFOLOXÍA: 
1.- Declinación de substantivos e 
adxectivos regulares e irregulares de 
todas as declinacións. Formas 

menos usuais. Graos do adxectivo. 
2.- O sistema pronominal: pronomes 
persoais, demostrativos, relativos, 
indefinidos, interrogativos. 

3.- Conxugación regular e irregular: 
sum e compostos, volo e compostos, 
eo, fero, fio. Verbos 
defectivos e impersoais. Verbos 

depoñentes e semidepoñentes. 
Formas nominais do verbo. A 
conxugación perifrástica. 
4.- Adverbios, preposicións e 

conxuncións. 
SINTAXE: 
1.- Sintaxe casual: funcións principais 
dos casos latinos. 

8.- A oración simple (activa, pasiva, 
copulativa). 
9.- A oración composta: oracións 
coordinadas. 

10.- A oración composta: oracións 
subordinadas. 
11.- Sintaxe das formas nominais do 
verbo: oracións completivas de 

infinitivo. O participio absoluto 
e concertado. O xerundio e o 
xerundivo.  
LITERATURA LATINA: 

1.- A literatura latina: xéneros 
literarios e transmisión.  
LÉXICO: 
 Manexo e uso axeitado do dicionario 

latino. 
2.- Recoñecemento, comprensión e 
uso dunhas duascentas locucións 
latinas (as indicadas pola CIUG para 

a proba de Selectividade). 
 
Relación da toponimia galega coa súa 
orixe latina  
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Instrumentos avaliación 
Notas de clase derivadas do traballo 
persoal encomendado.  

a) Exercicios relacionados cos 
contidos lingüísticos e a tradución e 
interpretación dos textos.  
b) Exercicios relacionados cos 

contidos de cultura e civilización.  
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Criterios cualificación 
Identificar e analizar en textos latinos 
de complexidade progresiva e 

orixinais os elementos da morfoloxía 
regular e irregular e da sintaxe da 
oración simple e composta. 
  

- Traducir textos latinos de 
complexidade progresiva e orixinais 
de contidos e xéneros literarios 
diferentes.  

 
- Identificar os principais xéneros 
literarios latinos e coñecer as obras e 
autores máis representativos.  

- Recoñecer e traducir aspectos da 
morfoloxía e da sintaxe latinas 
especialmente complexos ( formas 
nominais do verbo, sintaxe do 

participio latino, conxugación 
perifrástica, valores de ut e cum, etc.) 
 
A valoración que imos outorgar será a 
media ponderada da 1ª e 2ª 
avaliación máis dos puntos como 
máximo polos traballos entregados 

por Gmail, Webex e outros medios 

telemáticos. Polas condicións 
específicas da avaliación continua, a 
cualificación obtida na terceira 
avaliación constituirá a cualificación 

final do curso.  
Respecto á proba de setembro, será 

un exame similar aos realizados ao 
longo do curso. 

Esta proba constará de:  
-un texto para traducir similar aos 
feitos na aula durante o curso (6 
puntos)  

-1 pergunta de sintaxe sobre o próprio 
texto (2 puntos)  
-2 perguntas sobre literatura (1 punto 
cada unha). 
Alumnado repetidor: 

Este alumnado realizou unas probas e 
traballos durante o curso e ao ter a 
primeira avaliación do curso de 2º de 

bacharelato superada considérase 
que ten os estándares esixidos 
recuperados.  
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3.-METODOLOXÍA  

Aplicará-se unha metodoloxía activa, que esixirá a constante participación do 

alumnado  co fin de lograr a consecución dos diferentes contidos propostos: 

 Tradución de textos latinos adaptados. 

 Elaboración de fichas de morfoloxia nominal e verbal. 

 Elaboración de fichas con expresións latinas. 

 Elaboración de fichas con toponimia. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

O alumnado utilizará  os seguintes recursos didácticos:  

Textos latinos dos autores propostos pola Ciuga para as probas Abau. 

Material de expresións latinas e toponimia propostos pola Ciuga  entregado 

pola profesora. 

Temario de literatura proposto pola Ciuga para as probas Abau entregado pola 

profesora . 

Libro de texto  

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, 

repaso e reforzo das aprendizaxes anteriores. 

No curso de 2º de Bacharelato estase a facer un traballo de ampliación para 

dar máis facilidades na proba Abau pero non será materia avaliable. 

 Estamos a utilizar videoconferencias por Webex, skype, entrega de textos e 

resolución de dudas por medio do correo electrónico  Gmail creado para esta 

ocasión. e outros medios telemáticos. 

 

4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Este documento será remitido á dirección do Centro para a publicación 

na páxina web nun lugar accesible a disposición de toda a comunidade 

educativa.   

 Así mesmo, informarase ao alumnado persoalmente por medios 

telemáticos, correo electrónico Gmail  principalmente. 

 

 



Departamento Latín. 

Adaptación 3ª avaliación 2020 

GREGO I 

IES Laxeiro (Lalín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xefa de departamento: 

Mª José Canal Bouzas 
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ADAPTACIÓN GREGO I 2020 

1.- Criterios e estándares de aprendizaxe 

Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Localiza nun mapa o marco 
xeográfico enque ten lugar o 

nacemento da lingua grega e a súa 
expansión. 

Coñecer e localizar en mapas o 
marco   xeográfico da lingu grega. 

Coñecer os caracteres do alfabeto   
grego na súa forma minúscula e 
maiúscula, escribilos e lelos coa 
pronuncia correcta. 

Identifica  e  nomea  correctamente  
os  caracteres   que forman o alfabeto 
grego, na súa forma minúscula e 
maiúscula, e escríbeos e leos 

correctamente. 

Coñecer   as   declinacións, encadrar 
as palabras dentro da declinación 

Declina   palabras   e   sintagmas     
en    concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra o 
paradigma de flexión correspondente. 

 
Conxugar  correctamente   as formas 

verbais 

Clasifica  verbos  segundo  o  seu  

tema,  e  describe  os trazos  polos  
que  se  recoñecen  os  modelos  de  
flexión  verbal. 

Recoñecer   e    clasificar  os tipos de 
oración simple 

Compara   e  clasifica    diferentes  
tipos de oracións 
 

Identificar     e   relacionar elementos   

sintácticos     da   lingua grega  que  
permitan  a  análise  e tradución de 
textos sinxelo 

      Identifica na análise de frases e 

textos de dificultade graduada 

Coñecer os feitos históricos dos 
períodos da historia de Grecia, 

Describe os principais sistemas 
políticos da antiga Grecia e 
compáranse entre eles, establecendo 

semellanzas e diferenzas, e cos 
actuais. 
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2.-AVALIACIÓN 

Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

1.- MORFOLOXÍA NOMINAL E 
VERBAL:  
- As  declinacións (substantivos e 
adxectivos).  

- A conxugación regular (formas 
persoais en voz activa e pasiva).  
- Verbos irregulares.  
- Os graos do adxectivo.  

- O pronome relativo  
- Pronomes persoais, demostrativos, 
e indefinidos.  
- Os numerais.  

2.- SINTAXE:  
- Sintaxe básica dos casos.  
- Uso das preposicións 
máisfrecuentes.  

- A oración simple (copulativas, 
activas e pasivas).  
- Uso da conxunción.  
- A oración composta (coordinadas e 

subordinadas adxectivas).  
3.- LÉXICO:  
- Coñecemento do vocabulario grego 
de uso máis frecuente. Formación de 

helenismos 
 
4.- TRADUCIÓN:  
- Interpretación e tradución de textos 

sinxelos sen axuda do dicionario. - 
Análise morfosintáctica dos textos 
propostos para traducir 

 
 

Instrumentos avaliación 
1) Notas  do traballo persoal 

sobre textos.Participación 
respondendo a cuestións  
presentadas. 

2)   Traballos  sobre cuestións  

relacionadas coa cultura e 
civilización gregas 
4) Exercicios de evolución de 
palabras dende o grego ás linguas 

románicas e formación de 
helenismos. 
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Criterios cualificación 
Como  é  comprensible  nunha  
disciplina  das  características  da  

nosa  a  avaliación  será continua, 
especialmente nos aspectos 
lingüísticos, polo que, na proba da 2ª 
avaliación, incluiranse contidos da 1ª 

e na proba da 3ª avaliación 
incluiranse os contidos traballados ao 
longo de todo o curso.  
A valoración que imos outorgar será a 
media ponderada da 1ª e 2ª 
avaliación máis dos puntos como 
máximo polos traballos entregados 

por Gmail, Webex e outros medios 

telemáticos. Polas condicións 
específicas da avaliación continua, a 
cualificación obtida na terceira 
avaliación constituirá a cualificación 

final do curso.  
Respecto á proba de setembro, será 

un exame similar aos realizados ao 
longo do curso, con cuestións 

relativas aos contidos de lingua (7 
puntos) e Cultura e Civilización (3 
puntos). 

 

 

 

 

3.-METODOLOXÍA  

Aplicará-se unha metodoloxía activa, que esixirá a constante participación do 

alumnado  co fin de lograr a consecución dos diferentes contidos propostos: 

 Tradución de textos gregos adaptados. 

 Elaboración de fichas de morfoloxia nominal e verbal. 

 Elaboración de fichas con formación de helenismos. 

 Búsqueda e elaboración de información sobre temas de cultura e 

mitoloxía do mundo grego. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

O alumnado utilizará  os seguintes recursos didácticos:  

Textos gregos dos autores máis diversos.  

Vídeos informativos e películas.  

Libro de texto  

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, 

repaso e reforzo das aprendizaxes anteriores. 

 Estamos a utilizar videoconferencias por Webex, skype, entrega de textos e 

resolución de dudas por medio do correo electrónico e outros medios 

telemáticos. 

4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Este documento será remitido á dirección do Centro para a publicación 

na páxina web nun lugar accesible a disposición de toda a comunidade 

educativa.  

 Así mesmo, informarase ao alumnado persoalmente por medios 

telemáticos, correo electrónico Gmail  principalmente. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

1º DE ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

a) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES PARA CONTINUAR O PROGRESO FORMATIVO 
(Avaliables) 

UNIDADE 1. NÚMEROS NATURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS 

 Operacións con números naturais.. 

 Sistema de numeración; sistema de numeración decimal; sistema de numeración romano. 

 Aproximación de números.  

 Propiedades das operacións con números naturais. 

 Potencias de números naturais.  

 Raíz cadrada; raíz cadrada exacta; raíz cadrada enteira. 

 Operacións combinadas con potencias e raíces. Operacións combinadas con potencias e raíces. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e 

comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 

(numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións problemáticas da realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles     de     conter 

problemas de interese. 

B1-6.2.   Establece conexións  entre  un problema do mundo real e o mundo 

matemático: identificando o problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e 

os coñecementos matemáticos necesarios. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 

paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así 

a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

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

regras básicas das operacións con potencias. 

B2-3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 

combinadas como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, aplicando 

correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

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

fraccionarios, con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de 

lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a notación máis 

adecuada e respectando a xerarquía das operacións. 
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UNIDADE 2. Divisibilidade 

 

CONTIDOS 

 Divisibilidade. 

 Múltiplos dun número.  

 Divisores dun número. 

 Números primos e compostos. 

 Descomposición dun número factores. 

 Máximo común divisor 

 Mínimo común múltiplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os 

datos, contexto do problema). 

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

do problema. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións problemáticas da realidade. 

B1-6.4. Interpreta a solución 

matemática do problema no contexto da realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao que facer matemático. B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para 

cada caso. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 

paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto 

e dos tipos de números. 

B2-2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de 
resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 

paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto 

e dos tipos de números. 

B2-4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando 

diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, 

fraccións, decimais e porcentaxes e estimando a coherencia e precisión dos resultados 

obtidos. 

B2-2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompor en 

factores primos números naturais e emprégaos en exercicios, actividades e problemas 

contextualizados. 

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

dous ou máis números naturais mediante o algoritmo adecuado e o aplica a 

problemas contextualizados. 

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

decidindo a forma máis adecuada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e 

precisa. 
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UNIDADE 3: NÚMEROS ENTEIROS 

CONTIDOS 

    Números enteiros. 

    Comparación de números enteiros. 

    Suma e resta de dous ou varios números enteiros. 

    Multiplicación e división de números enteiros.  

    Operacións combinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na 

resolución dun problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na 

resolución dun problema, co rigor e a precisión adecuada. 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 

obtidas. 

B1-2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

B1-3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando o seu utilidade para facer 

predicións. 

B1-3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos 

ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de 

conter problemas de interese. 

B1-6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 

matemático: identificando o problema ou problemas matemáticos que 

subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada 

para cada caso. 
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B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e 
porcentaxes sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, 
transformar e intercambiar información e resolver problemas 
relacionados coa vida diaria. 

B2-1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente a información cuantitativa. 

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

mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

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

operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando 

e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 

contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así 

a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

B2-2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos 
de resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións 
elementais. 

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

número enteiro comprendendo o seu significado e contextualizándoo en 

problemas da vida real. 

B2-4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), 
usando diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con 
números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes e estimando a coherencia e 
precisión dos resultados obtidos. 

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

decimais decidindo a forma máis adecuada (mental, escrita ou con 

calculadora), coherente e precisa. 
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UNIDADE 4. Fraccións 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando 

as solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 

entre os datos, contexto do problema). 

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

do problema. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos 

ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 

matemático: identificando o problema ou problemas matemáticos que 

subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo diso para 

situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, 

valorando a potencia e sinxeleza das ideas craves, aprendendo para situacións 

futuras similares. 

 

B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e 

porcentaxes sinxelas, as súas operacións súas operacións e propiedades para 

recoller, transformar e intercambiar información e resolver problemas 

relacionados coa vida diaria. 

B2-1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios 
e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar adecuadamente a 
información cuantitativa. 

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

mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

CONTIDOS 

    Fraccións. 

    Fraccións equivalentes. 

    Comparación de fraccións. 

    Suma e resta de fraccións. 

    Multiplicación e división de fraccións. 
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B2-1.3. Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e as súas 

operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando 

e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 

contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así 

a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

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

de resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións 

elementais. 

 

B2-2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común 

múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o algoritmo adecuado 

e o aplica problemas contextualizados. 

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

aplica as regras básicas das operacións con potencias. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 

contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así 

a comprensión do concepto e dos tipos de números 

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

fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na 

resolución de problemas. 

B2-4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), 
usando diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con 
números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes e estimando a coherencia e 
precisión dos resultados obtidos. 

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

decimais decidindo a forma máis adecuada (mental, escrita ou con 

calculadora), coherente e precisa. 
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UNIDADE 5. Números decimais 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os 

datos, contexto do problema). 

B1-6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático: 

identificando o problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os 

coñecementos matemáticos necesarios. 

B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e porcentaxes 

sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, transformar e intercambiar 

información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

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

decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente a información cuantitativa. 

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

mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural aplicando 

correctamente la xerarquía das operacións 

 

B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e porcentaxes 

sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, transformar e intercambiar 

información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

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

para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos 

de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así 

a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

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

resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. 

B2-2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais 

coñecendo o grao de aproximación e aplícao a casos concretos. 

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

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

CONTIDOS 

    Números decimais. 

    Aproximación de números decimais. 

    Multiplicación e división pola unidade seguida de ceros. 

    Suma, resta e multiplicación de números decimais.    División de números decimais. 

    Expresión dunha fracción como un número decimal. 

   Tipos de números decimais. 
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B2-3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 

combinadas como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, aplicando 

correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

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

fraccionarios, con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a notación máis adecuada e respectando 

la xerarquía das operacións. 

 

 

UNIDADE 7. Proporcionalidade directa. Representación 

CONTIDOS 

 Razón e proporción. 

 Magnitudes directamente proporcionais.  

 Problemas de proporcionalidade directa. 

 Porcentaxes. 

 Problemas con porcentaxes 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 

obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 

entre os datos, contexto do problema). 

B1-2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos 

ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 

realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada 

para cada caso. 

B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e 

porcentaxes sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, 

B2-1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa. 
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transformar e intercambiar información e resolver problemas relacionados coa 

vida diaria. 

 

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

mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural 

aplicando correctamente la xerarquía das operacións. 

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

operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando 

e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 

contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así 

a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

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

fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo 

na resolución de problemas. 

 

B2-3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 

combinadas como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de 

cálculo mental. 

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

fraccionarios, con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis 

e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a notación máis 

adecuada e respectando a xerarquía das operacións. 

B2-5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da 

constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter 

elementos descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en 

situacións da vida real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes 

directa ou inversamente proporcionais. 

B2-5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica 

(como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para 

resolver problemas en situacións cotiás. 
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b) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE AMPLIACIÓN (Non avaliables) 

 

UNIDADE 9. RECTAS E ÁNGULOS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solución 

obtidas. 

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

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada 
para cada caso. 

B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e 

porcentaxes sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, 

transformar e intercambiar información e resolver problemas relacionados coa 

vida diaria. 

B2-1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa. 

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

mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural 

aplicando correctamente la xerarquía das operacións. 

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

operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando 

CONTIDOS 

 Rectas. 

 Semirrectas e segmentos. 

 Ángulos. 

 Posicións relativas de ángulos. 

 Sistema sexaxesimal. 
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e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

B3-1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e propiedades 
características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico, 
e abordar problemas da vida cotiá. 

B3-1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos 
regulares: ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais,  etc. 

 

UNIDADE 10. POLÍGONOS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 

entre os datos, contexto do problema). 

B1-2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude 

adecuada para cada caso. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CONTIDOS 
 

 Polígonos. 

 Triángulos. 

 Relacións entre os elementos dun triángulo.  

 Ángulos nos polígonos. 

 Rectas e puntos notables no triángulo.  

 Teorema de Pitágoras 

 Cuadriláteros. 

 Propiedades dos paralelogramos. 

 Polígonos regulares 
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B3-1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e propiedades 

características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto 

físico, e abordar problemas da vida cotiá. 

B3-1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos 

regulares: ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais,  etc. 

B3-1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando os 

mesmos e coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos 

atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos. 

B3-1.3. Clasifica os cuadriláteros e paralelogramos atendendo ao paralelismo 

entre os seus lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a 

ángulos, lados e diagonais. 

B3-2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da 

xeometría analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, 

áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe matemática adecuado 

expresar o procedemento seguido na resolución. 

B3-2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, 

superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando 

as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

B3-3. Recoñecer o significado aritmético do Teorema de Pitágoras (cadrados 

de números, ternas pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados 

construídos sobre os lados) e empregalo para resolver problemas 

xeométricos. 

B3-3.1. Comprende o significados aritmético  e xeométrico do Teorema de 

Pitágoras. 

B3-3.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na 

resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos 

xeométricos ou en contextos reais. 
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UNIDADE 11. PERÍMETROS E ÁREAS DE POLÍGONOS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as soluciones obtidas.CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN CURRICULARES 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre 

os datos, contexto do problema). 

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

do problema. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as soluciones obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre 

os datos, contexto do problema). 

B1-6. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para 

cada caso. 

B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e porcentaxes 

sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, transformar e intercambiar 

información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

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

para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

B3-2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e B3-2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e 

ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as ferramentas 

tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Perímetro dun polígono. 

 Lonxitude da circunferencia. 

 Área dos paralelogramos. 

 Área dun triángulo.     

 Área dun trapecio. 

 Área dun polígono regular.  

 Área do círculo. 
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técnicas simples da xeometría analítica plana para a resolución de problemas de 

perímetros, áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe matemática 

adecuado expresar o procedemento seguido na resolución. 

B3-2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría 

analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, áreas e ángulos de 

figuras planas, utilizando a linguaxe matemática adecuado expresar o procedemento 

seguido na resolución. 

B3-2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco 

e a área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas xeométricos. 

B3-3. Recoñecer o significado aritmético do Teorema de Pitágoras (cadrados de 

números, ternas pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados construídos 

sobre os lados) e empregalo para resolver problemas xeométricos. 

B3-3.1. Comprende os significados aritmético e  xeométrico do Teorema de Pitágoras e 

utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do teorema 

construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo rectángulo. 

B3-3.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na 

resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou 

en contextos reais. 

 

 

UNIDADE 12: CIRCUNFERENCIA E CÍRCULO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 
obtidas. 

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

do problema. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Circunferencia e círculo 

 Posicións relativas da circunferencia. 

 Círculo. 

 Area dun círculo 

 Lonxitudes y áreas de figuras circulares. 
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B1-3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer 

predicións. 

B1-3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade 

cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a 

partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 

realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude 

adecuada para cada caso. 

B3-1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e propiedades 
características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico, 
e abordar problemas da vida cotiá 

B3-1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da 

circunferencia e o círculo. 

B3-2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da 

xeometría analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, 

áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe matemática adecuado 

expresar o procedemento seguido na resolución. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

B3-2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, 

superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as 

ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas mais apropiadas 

B3-2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude 

dun arco e a área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas 

xeométricos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B3-3. Recoñecer o significado aritmético do Teorema de Pitágoras (cadrados de 
números, ternas pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados 
construídos sobre os lados) e empregalo para resolver problemas xeométricos. 

B3-3.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na 
resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos 
xeométricos ou en contextos reais. 

 

 

UNIDADE 8. ESTATISTICA 

 
CONTIDOS DA UNIDADE 

 Poboación e mostra. Variables estatísticas. 

 Frecuencias. Táboas de frecuencias.  

 Gráficos estatísticos. 

 Medidas estatísticas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B5-1. Formular preguntas adecuadas para coñecer as características de 

interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes 

para respondelas, utilizando os métodos estatísticos apropiados e as 

ferramentas adecuadas, organizando os datos en táboas e construíndo 

gráficas, calculando os parámetros relevantes e obtendo conclusións 

razoables a partir dos resultados obtidos. 

B5-1.1. Define poboación, mostra e individuo desde o punto de vista da 

estatística, e aplícaos a casos concretos. 

B5-1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, 

tanto cualitativas como cuantitativas. 

B5-1.3. Organiza datos, obtidos dunha poboación, de variables cualitativas 

ou cuantitativas en táboas, calcula as súas frecuencias absolutas e relativas, 

e represéntaos graficamente. 

B5-1. Formular preguntas adecuadas para coñecer as características de 

interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes 

para respondelas, utilizando os métodos estatísticos apropiados e as 

ferramentas adecuadas, organizando os datos en táboas e construíndo 

gráficas, calculando os parámetros relevantes e obtendo conclusións razoables 

a partir dos resultados obtidos. 

B5-1.4. Calcula a media aritmética, a mediana , a moda  e o rango, e 

emprégaos para resolver problemas. 

B5-1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos. 

 

 

 Experimentos aleatorios. 

 Probabilidade. Regra de Laplace. 
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2º DE ESO MATEMÁTICAS  

a) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES  PARA CONTINUAR O PROGRESO 
FORMATIVO(Avaliables) 

UNIDADE 1. NÚMEROS ENTEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       CONTIDOS DA UNIDADE 

 Números enteiros: recta numérica, valor absoluto dun número enteiro, oposto dun número enteiro. 

 Suma, resta, multiplicación e división con números enteiros. 

 Múltiplos e divisores de  números enteiros, números primos e compostos. 

 Criterios de divisibilidade.Máximo común divisor e mínimo común múltiplo de números enteiros. 

 Representación de números enteiros na recta numérica.Comparación de números enteiros. 

 Resolución de operacións con enteiros: suma, resta, multiplicación e división. 

 Factorización dun número enteiro; criterios de divisibilidade. 

 Potencias de números enteiros l. Operacións. 

 Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

 Xerarquía das operacións. 

 Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora ou outros medios tecnolóxicos 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 

obtidas. 

B1-2.1. Analiza ecomprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto 
do problema). 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos,xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles     de     conter problemas de 

interese. 

B1-6.2.   Establece conexións  entre  un problema do mundo real e o mundo matemático: 

identificando o problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 
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 B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 

contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando 

así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

B2-2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompor en factores primos 

números naturais e emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados. 

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

números naturais mediante o algoritmo adecuado e aplícao a problemas contextualizados. 

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

básicas das operacións con potencias. 

B2-3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 

combinadas como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de 

cálculo mental. 

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

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

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

B2-4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con 

calculadora), usando diferentes estratexias que permitan simplificar as 

operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes e 

estimando a coherencia e precisión dos resultados obtidos. 

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

máis adecuada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 
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UNIDADE 2. FRACCIÓN                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre 

os datos, contexto do problema). 

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

do problema. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 

(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións 

problemáticas da 

realidade. 

B1-6.4. Interpreta a solución 

matemática do problema no contexto da realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao que facer 

matemático. 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para 

cada caso. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos 

de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión 

do concepto e dos tipos de números. 

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

regras básicas das operacións con potencias. 

B2-2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais 

coñecendo o grao de aproximación e aplícao a casos concretos. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Fraccións.. Fraccións equivalentes. Fracción irreductible. Comparación de fraccións. 

 Operacións bàsicas e combinadas con fraccións tanto positvas como negatias 

 Identificación das fraccións e as fraccións equivalentes. 

 Identificación dos criterios para comparar dous ou máis fraccións. 

 Recoñecemento das fraccións opostas. 

 Potencias de números enteiros e fraccións. Operacións con potencias de fraccións. 

 Raíz cadrada de fraccións. 

 Números decimais. Aproximación e estimación 

 Resolución de operacións combinadas con potencias e raíces. 

 Expresión de fraccións como números decimais. 

 Clasificación dos tipos de números decimais. 

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

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

B2-2.8. Utiliza a notación científica, valora o seu uso para simplificar cálculos e 

representar números moi grandes. 

B2-3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 

combinadas como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, aplicando 

correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

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

fraccionarios, con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a notación máis adecuada e respectando 

a xerarquía das operacións. 

B2-4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental,escrita ou con calculadora) usando 

diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, 

fraccións, decimais e porcentaxes e estimando a coherencia e precisión dos 

resultados obtidos. 

B2-4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou 

aproximados valorando a precisión esixida na operación ou no problema. 

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

decidindo a forma máis adecuada, coherente e precisa. 

 

 

UNIDADE 3. LINGUAXE ALXÉBRICO. 

 

 

 

 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos. 

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Elaboración dun plan de acción no que se reflicta a procura, análise e selección de información relevante. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, co rigor e a 

precisión adecuada. 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

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

B1-3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e leis 

matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando o seu utilidade para facer predicións. 

B1-3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións problemáticas da 

realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 

B1-6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático: identificando o 

problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para cada caso. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 

paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto 

e dos tipos de números. 

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

naturais mediante o algoritmo adecuado e aplícao problemas contextualizados. 

B2-3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como 

sínteses da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións ou estratexias de cálculo mental. 

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

mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a 

notación máis adecuada e respectando a xerarquía das operacións. 

B2-6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e leis xerais que os 

rexen, utilizando a linguaxe alxébrico para expresalos, comunicalos, e realizar predicións 

sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións alxébricas. 

B2-6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias 

lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. 

B2-6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar expresións 

alxébricas. 
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       b) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE AMPLIACIÓN (Non avaliables) 

UNIDADE 4. ECUACIÓNS 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Ecuacións segundo grao. 

 Transposición de termos. 

 Identificación das ecuacións de segundo grao completas e incompletas. 

 Estudar o número de solucións dunha ecuación de segundo grao. 

 Resolución de ecuacións de segundo grao. 

 Resolución de problemas utilizando ecuacións 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, 

contexto do problema). 

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

problema. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en 

situacións problemáticas da realidade. 

B1-6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático: 

identificando o problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo diso para 

situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 

potencia e sinxeleza das ideas craves, aprendendo para situacións futuras similares. 

B2-3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 

combinadas como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de 

cálculo mental. 

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

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

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

B2-6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e 

leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrico para expresalos, 

B2-6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 

secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. 
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comunicalos, e realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar 

as variables, e operar con expresións alxébricas. 

B2-7. Utilizar a linguaxe alxébrico para simbolizar e resolver problemas 

mediante a formulación de ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas 

de ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou 

gráficos e contrastando os resultados obtidos. 

B2-7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), si un número (ou números) é (son) solución 

da mesma. 

B2-7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e 

segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado 

obtido. 

 

 

UNIDADE 5. SISTEMAS DE  ECUACIÓNS 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos. 

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Manexo da calculadora para realizar cálculos numéricos. 

 Actitudes adecuadas para a práctica das matemáticas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá 

(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 

B1-6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático: identificando o 

problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e 

porcentaxes sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, 

transformar e intercambiar información e resolver problemas relacionados 

coa vida diaria. 

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

para representar, ordenar e interpretar adecuadamente a información cuantitativa. 
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B2-6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e 

leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrico para expresalos, 

comunicalos, e realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar 

as variables, e operar con expresións alxébricas. 

B2-6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 

secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. 

B2-7. Utilizar a linguaxe alxébrico para simbolizar e resolver problemas 

mediante a formulación de ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas 

de ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou 

gráficos e contrastando os resultados obtidos. 

B2-7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), si un número (ou números) é (son) solución 

da mesma. 

B2-7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e 

segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado 

obtido. 

 

UNIDADE 6. PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA 

 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Razón e proporción. 

 Magnitudes directamente e inversamente proporcionais. 

 Reparticións proporcionais. 

 Porcentaxes. 

 Aumentos e diminucións porcentuais. 

 Recoñecemento da constante de proporcionalidade. 

 Identificación das propiedades da proporcionalidade. 

 Distinción das magnitudes directamente e inversamente proporcionais. 

 Resolución de problemas mediante a regra de tres simple directa e a regra de tres simple inversa. 

 Identificación das reparticións proporcionais. 

 Realización de reparticións directa e inversamente proporcionais. 

 Identificación das porcentaxes e resolución de problemas de porcentaxes. 

 Resolución de problemas de porcentaxes encadeadas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

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

problema. 

B1-5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións 

obtidas nos procesos de investigación. 

B1-5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, 

utilizando distintas linguaxes: alxébrico, gráfico, xeométrico e estatístico-

probabilístico. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 

(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 

B1-6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a 

resolución dun problema ou problemas dentro do campo das matemáticas. 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para cada 

caso. 

B2-5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da 

constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos 

descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real 

nas que existan variacións porcentuais e magnitudes directa ou inversamente 

proporcionais. 

B2-5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de 

conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións 

cotiás. 

B2-5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son 

directa nin inversamente proporcionais. 

 

UNIIDADE 7. FUNCIÓNS 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 B4-1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas cartesianas. 

 B4-2. Manexar as distintas formas de presentar unha función: linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a outras e elixindo a 

mellor delas en función do contexto. 

 B4-3. Comprender o concepto de función. Recoñecer, interpretar e analizar as gráficas funcionais 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 

obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre 

os datos, contexto do problema). 

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

do problema. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para 

cada caso. 

B4-2. Manexar as distintas formas de presentar unha función: linguaxe habitual, 

táboa numérica, gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a outras e elixindo a 

mellor delas en función do contexto. 

B4-2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a máis 

adecuada en función do contexto. 

B4-3. Comprender o concepto de función. Recoñecer, interpretar e analizar as 

gráficas funcionais. 

B4-3.1. Recoñece si unha gráfica representa ou non unha función. 

B4-3.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis 

características. 

  

 

UNIDADE 8.FUNCIÓNS LINEAIS 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Funcións de proporcionalidade directa e funcións lineais. 

 Recoñecemento das funcións de proporcionalidade directa e as funcións lineais.  

 Pendente dunha recta. 

 Funcións constantes 

 Representación de funcións a partir dunha táboa de valores ou da súa ecuación. 

 Representación de funcións lineais. 

 Recoñecemento do crecemento e decrecemento dunha función. 

 Aplicacións das funcións lineais. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solución obtidas. 

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

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade 

cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a 

partir da identificación de problemas en situacións problemáticas da 

realidade. 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para cada 
caso. 

B4-2. Manexar as distintas formas de presentar unha función: linguaxe habitual, táboa 

numérica, gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas 

en función do contexto. 

B4-2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a máis 

adecuada en función do contexto. 

B4-3. Comprender o concepto de función. Recoñecer, interpretar e analizar as gráficas 

funcionais. 

B4-3.1. Recoñece si unha gráfica representa ou non unha función. 

B4-3.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis 

características. 

B4-4. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, utilizándoas para resolver 

problemas. 

B4-4.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa 

de valores e obtén a pendente da recta correspondente. 

B4-4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 

B4-4.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas 

magnitudes e represéntaa. 
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 UNIDADE 9. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 

 

 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Variables estatísticas. Clasificación. 

 Frecuencias. Análise das diferentes frecuencias.Construción de táboas de frecuencias 

 Gráficos estatísticos. Interpretación de gráficos estatísticos 

 Medidas estatísticas. 

 Probabilidade dun suceso. 

 Recoñecemento de funcionamento dos estudos estatístico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solución obtidas. 

 B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os 

datos, contexto do problema). 

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

problema. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas 

en situacións problemáticas da realidade. 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para cada 

caso. 

B5-1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

B5-1.3. Organiza datos, obtidos dunha poboación, de variables cualitativas ou 

cuantitativas en táboas, calcula as súas frecuencias absolutas e relativas, e represéntaos 

graficamente. 

B5-3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, valorando a posibilidade que ofrecen as 

matemáticas para analizar e facer predicións razoables achega do comportamento dos aleatorios a partir 

das regularidades obtidas ao repetir un número significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo 

da súa probabilidade. 

B5-3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

B5-4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de frecuencia relativa e como medida de 

incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a experimentación. 

B5-4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante 

a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 

30



 
 

3º DE ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

a) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES PARA CONTINUAR O PROGRESO 
FORMATIVO (Avaliables) 

UNIDADE 1. NÚMEROS RACIONAIS 

 

 
 

CONTIDOS 

  Fraccións; fraccións equivalentes; achar o termo descoñecido dunha fracción equivalente a outra. 

  Fracción irredutible; amplificación e simplificación de fraccións; calcular a fracción irredutible. 

  Redución a común denominador; comparación de fraccións. 

  Operacións con fraccións: suma, resta, 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 

 

 

 

 

B2-1. Utilizar as propiedades dos números racionais 

para operalos, utilizando a forma de cálculo e 

notación adecuada, para resolver problemas da vida 

cotiá, e presentando os resultados coa precisión 

requirida. 

 

 

B2-1.1. Recoñece os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais), indica o criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos 

para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

B2-1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, indicando neste 

caso o grupo de decimais que se repiten ou forman período. 

B2-1.3. Acha a fracción xeneratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 

B2-1.9. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
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UNIDADE 2. POTENCIAS E RAÍCES 
 

CONTIDOS 
 Potencias de números racionais. Operacións con potencias. 

 Raíces. 

 Números reais. 

 Potencias de números racionais.   Operacións con potencias. 

 Raíces. 

 Números reais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2-1. Utilizar as propiedades dos números racionais para operalos, utilizando a forma de cálculo 

e notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentando os resultados con a 

precisión requirida. 

B2-1.1. Recoñece os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais), indica o criterio 

utilizado para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 

B2-1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e 

decimais infinitos periódicos, indicando neste caso, o grupo de decimais que repítense ou forman 

período. 

B2-1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, e opera con eles, 

con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

B2-1. Utilizar as propiedades dos números racionais para operalos, utilizando a forma de cálculo 

e notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentando os resultados con a 

precisión requirida. 

B2-1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas 

contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o 

procedemento máis adecuado. 

B2-1.8. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma 

de número decimal, redondeándoo si é necesario coa marxe de erro ou precisión requiridos, de 

acordo coa natureza dos datos. 

B2-1.9. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 

fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro aplicando correctamente la xerarquía 

das operacións. 

B3-2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos 

elementais, de exemplos tomados da vida real, representacións artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos  

B3-2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
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UNIDADE 3. POLINOMIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTIDOS 
 Monomios. Operacións con monomios; suma e resta de monomios; multiplicación e división de 

 monomios. 

 Polinomios; valor numérico dun polinomio; raíces dun polinomio. 

 Operacións con polinomios; suma e resta de polinomios; multiplicación e división de polinomios. 

 Factor común. Igualdades notables; cadrado dunha suma; cadrado dun diferencia; suma por diferenza. 

 Factorización dun polinomio; divisores dun polinomio; factorización de polinomios. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) 

a partir da identificación de problemas en situacións 
problemáticas da realidade. 

B1-6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou problemas 

matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para cada caso. 

B2-3. Utilizar a linguaxe alxébrico para expresar unha 

propiedade ou relación dada mediante un enunciado, 

extraendo a información relevante e transformándoa. 

B2-3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 

B2-3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun 

contexto adecuado. 

B2-3. Utilizar a linguaxe alxébrico para expresar unha 

propiedade ou relación dada mediante un enunciado, 

extraendo a información relevante e transformándoa. 

B2-3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra de Ruffini, identidades notables e 

extracción do factor común. 
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UNIDADE 4. ECUACIÓNS 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións obtidas. 

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

B1-3. Describir e analizar situacións de 

cambio, para atopar patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa 
utilidade para facer predicións. 

B1-3.1. Identifica patróns, regularidades 

e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

B1-5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións obtidas nos procesos de 

investigación. 

B1-5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas utilizando distintos linguaxes: alxébrico, gráfico, xeométrico, 

estatístico- probabilístico. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 

aprendendo diso para situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas craves, 

aprendendo para situacións futuras similares. 

B2-4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a 

formulación e resolución de ecuacións de primeiro e 

segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que dous e 

sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou 

recursos tecnolóxicos, valorando e contrastando os 

resultados obtidos. 

B2-4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta 

criticamente o resultado obtido. 

 

 
 
 

CONTIDOS 

  Ecuacións; solucións dunha ecuación; ecuacións equivalentes. 

  Ecuacións de primeiro grado; transposición de termos. 

  Ecuacións de segundo grao; ecuacións de segundo grao completas, ecuacións de segundo grao incompletas. 

  Resolución de problemas mediante ecuacións. 
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UNIDADE 5. SISTEMAS DE ECUACIÓNS. 

 
 

CONTIDOS 

  Ecuacións lineais; solución dunha ecuación lineal. 
 

  Sistemas de ecuacións lineais; número de solucións dun sistema de ecuacións lineais. 

  Métodos de resolución de sistemas de ecuacións; método de substitución; método de igualación; método de redución. 

  Resolución de problemas mediante sistemas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións obtidas. 

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

B1-3. Describir e analizar situacións de cambio, para 

atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos 

e probabilísticos, valorando o seu utilidade para facer 

predicións. 

B1-3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

B1-5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións obtidas nos procesos de 

investigación. 

B1-5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas utilizando distintos linguaxes: alxébrico, gráfico, xeométrico, 

estatístico- probabilístico. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 

aprendendo diso para situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas craves, 

aprendendo para situacións futuras similares. 

B2-4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a 
formulación e resolución de ecuacións de primeiro e 
segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que dous e 
sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou 
recursos tecnolóxicos, valorando e contrastando os 
resultados obtidos. 

B2-4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta 
criticamente o resultado obtido. 
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UNIDADE 6. SUCESIÓNS. 

 

CONTIDOS 
 Sucesións. 

 
 Progresión aritmética 

 Progresión xeométrica.    

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

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

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos 

da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) 

a partir da identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou problemas 

matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para cada caso. 

B2-2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan 

sucesións numéricas, observando regularidades en casos 

sinxelos que inclúan patróns recursivos. 

B2-2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores. 

 B2-2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

 B2-2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo 

xeral, calcula a suma dos “n” primeiros 

termos, e emprégaas para resolver problemas. 

B2-2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan 

sucesións numéricas, observando regularidades en casos 

sinxelos que inclúan patróns recursivos. 

B2-2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados ás mesmas. 
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b) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE AMPLIACIÓN (Non avaliables) 

 
UNIDADE 7. XEOMETRÍA DO PLANO.

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións obtidas. 

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos 
da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións problemáticas da realidade. 

B1-6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade 

B3-1. Recoñecer e describir os elementos e propiedades 

características das figuras planas, os corpos xeométricos 

elementais e as súas configuracións xeométricas. 

B3-1.2. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante e 

resolve problemas xeométricos sinxelos. 

B3-5. Identificar centros, eixos e planos de simetría de figuras 
planas e poliedros. 

B3-5.3. Identifica centros, eixos e planos de simetría en figuras planas, poliedros e na natureza, na arte e construcións 

humanas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTIDOS 
 

 Ángulos dun polígono.    
 Teorema de Pitágoras  
 Ááreas e perímetros do triángulo. 
 Áreas e perímetros dos cuadriláteros 
 Área e perímetro dun polígono regular 
 Área e perímetro de figuras circulares. 
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UNIDADE 9. XEOMETRÍA DO ESPAZO. POLIEDROS.

 
 

UNIDADE 10. CORPOS DE REVOLUCIÓN.

CONTIDOS DA UNIDADE 

  Poliedros; poliedros regulares. 

  Prismas. 
 

  Área dun prisma. 

   Pirámide. 

  Área dunha pirámide. 
 

  Volume dos corpos xeométricos, volume de prismas e pirámides 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución 

de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando 

as solucións obtidas. 

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

B2-1. Utilizar as propiedades dos números racionais para 

operalos, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para 

resolver problemas da vida cotiá, e presentando resultados coa 

precisión requirida. 

B2-1.8. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándoo si é necesario coa marxe de erro ou precisión requiridos, de acordo coa natureza dos datos. 

B3-5. Calcula áreas e volumes de poliedros. B3-5.1. Identifica os principais poliedros utilizando a linguaxe con propiedade para referirlla os elementos principais. 

B3-5.2. Calcula áreas e volumes de poliedro e aplícaos para resolver problemas contextualizados. 

CONTIDOS DA UNIDADE 

  Poliedros; poliedros regulares. 
 

  Simetrías nos poliedros; planos de simetría; eixos de simetría.  

  Corpos de revolución. 
 

  Área; cilindro; cono; esfera; figuras esféricas. 
 

  Volume dos corpos xeométricos, volume de cilindros; volume de conos; volume da esfera. 
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UNIDADE 12. FUNCIÓNS LINEAIS 

 

 
 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

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

B3-5. Calcula áreas e volumes de corpos redondos. B3-5.1. Identifica os principais corpos de revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para referirlla os elementos principais. 

 B3-5.2. Calcula áreas e volumes de cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas contextualizados. 

B3-5. Identificar centros, eixos e planos de simetría de 

figuras planas e poliedros. 

B3-5.3. Identifica centros, eixos e planos de simetría en figuras planas, poliedros e na natureza, na arte e construcións humanas. 

B3-6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a 
súa aplicación na localización de puntos. 

B3-6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo ecuador, polos, meridianos e paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo 
coñecendo a súa lonxitude e latitude. 

CONTIDOS 

  Funcións lineais; funcións de proporcionalidade directa; funcións constantes. 

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

  Ecuación xeral dunha recta. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B4-1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo 

das funcións e a súa representación gráfica. 

B4-1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado describindo o fenómeno exposto. 

B4-1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo 

das funcións e a súa representación gráfica. 

B4-1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado describindo o fenómeno exposto. 

B4-2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias 

que poden modelizarse mediante unha función lineal 

valorando a utilidade da descrición deste modelo e dos seus 

parámetros para describir o fenómeno analizado. 

B4-2.1. Determina as diferentes formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (Ecuación punto pendente, xeral, 

explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 
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4º ESO - MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

a) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES PARA CONTINUAR O PROGRESO 
FORMATIVO (Avaliables) 

UNIDADE 1. NÚMEROS REAIS 

 

CONTIDOS 
 Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos.  

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Elaboración dun informe no que se reflicta a procura, análise e selección de información 

relevante. 

 Manexo da calculadora para realizar cálculos numéricos. 

 Actitudes adecuadas para a práctica das matemáticas. 

 Números racionais e irracionais. 

 Números reais. 

 Aproximacións e erros de números reais. 

 Intervalos na recta real. 

 Identificación dos números racionais, irracionais e reais. 

 Representación na recta dos números racionais, irracionais e reais. 

 Obtención de aproximacións de números reais. 

 Obtención de erros absolutos e relativos de aproximación. 

 Descrición e representación de intervalos e semirrectas. 

 Valoración da importancia das matemáticas na solución de problemas da vida cotiá. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando 

as solucións obtidas. 

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións problemáticas da 

realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 
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B1-7. Valorar a modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas da realidade 

cotiá, avaliando a eficacia e limitacións dos 

modelos utilizados ou construídos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

B1-12. Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación de modo habitual no proceso de 

aprendizaxe, buscando, analizando e 

seleccionando información relevante en Internet 

ou noutras fontes, elaborando documentos 

propios, facendo exposicións e argumentacións 

dos mesmos e compartindo estes en contornas 

apropiadas para facilitar a interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son…) como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

B2-1. Coñecer os distintos tipos de números e 

interpretar o significado dalgunhas das súas 

propiedades máis características: divisibilidade, 

paridade, infinitude, proximidade, etc. 

B2-1.1. Recoñece os distintos tipos números (naturais, enteiros, racionais e irracionais e reais), indicando o criterio seguido, e utilízaos para 

representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

B2-2. Utilizar os distintos tipos de números e 

operacións, xunto coas súas propiedades, para 

recoller, transformar e intercambiar información 

e resolver problemas relacionados coa vida diaria 

e outras materias do ámbito académico. 

B2-2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a 

notación máis adecuada. 

B2-2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga si os resultados obtidos son razoables. 

B2-2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a recta numérica utilizando diferentes escalas. 
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UNIDADE 2. POTENCIAS E LOGARITMOS. PROBLEMAS FINANCEIROS
 

CONTIDOS 
 Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos. 

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Elaboración dunha campaña publicitaria no que se reflicta a procura, análise e selección 

de información relevante. 

 Manexo da calculadora para realizar cálculos numéricos. 

 Actitudes adecuadas para a práctica das matemáticas. 

 Potencias de expoñente enteiro e fraccionario. 

 Propiedades das potencias. 

 Radicais. Racionalización. 

 Notación científica. 

 Logaritmos. 

 Identificación das propiedades das potencias. 

 Realización de operacións con potencias de expoñente enteiro e de expoñente 

fraccionario 

 Extracción de factores dun radical. 

 Realización de operacións combinadas con radicais. 

 Racionalización de fraccións cun só radical ou cun binomio no denominador. 

 Utilización da notación científica para expresar números moi grandes ou moi pequenos. 

 Identificación das propiedades dos logaritmos. 

 Resolución de ecuacións logarítmicas. 

 Cálculo de porcentaxes e porcentaxes encadeadas. 

 Obtención e cálculo de intereses simples e compostos. 

 Valoración da importancia das matemáticas na solución de problemas da vida cotiá. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, 

co rigor e a precisión adecuada. 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, 

contexto do problema). 

B1-2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
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B1-5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos 

procesos de investigación. 

B1-5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas utilizando 

distintos linguaxes: alxébrico, gráfico, xeométrico, estatístico-probabilístico. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas 

en situacións problemáticas da realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de 

interese. 

B1-7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo diso para situacións similares futuras. B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 

potencia e sinxeleza das ideas craves, aprendendo para situacións futuras similares. 

B1-12. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación de modo habitual no proceso de 

aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando información relevante en Internet ou noutras 

fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións dos mesmos e 

compartindo estes en contornas apropiadas para facilitar a interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…), como 

resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta 

tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

B2-1. Coñecer os distintos tipos de números e interpretar o significado dalgunhas das súas 

propiedades máis características: divisibilidade, paridade, infinitude, proximidade, etc. 

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

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

B2-1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de 

resolución de problemas. 

B2-2. Utilizar os distintos tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para 

recoller, transformar e intercambiar información e resolver problemas relacionados coa vida diaria 

e outras materias do ámbito académico. 

B2-2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis adecuada.  

B2-2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades 

necesarias e resolve problemas contextualizados. 

B2-2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros e valora o emprego de 

medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos requírao. 

B2-2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das 

súas propiedades e resolve problemas sinxelos. 

B2-2.7. Resolve problemas que requiran conceptos e propiedades específicas dos números. 
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UNIDADE 3. POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 
 

 

 

CONTIDOS 
 Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos. 

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Elaboración dun plan de actuación no que se reflicta a procura, análise e selección de 

información relevante. 

 Actitudes adecuadas para a práctica das matemáticas. 

 Polinomios. 

 Teorema do resto. 

 Factorización. 

 Fraccións alxébricas. 

 Identificación dos polinomios e realización de operacións con eles. 

 Recoñecemento das igualdades notables. 

 Recoñecemento e aplicación do teorema do resto. 

 Extracción de factor común de polinomios. 

 Identificación e aplicación da regra de Ruffini. 

 Factorización de polinomios. 

 Resolución de operacións con fraccións alxébricas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

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

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas 

da realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 

B1-7. Valorar a modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e limitacións dos modelos utilizados ou 

construídos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados. 
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B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 

aprendendo diso para situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas craves, 

aprendendo para situacións futuras similares. 

B1-12. Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación de modo habitual no proceso de 

aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando 

información relevante en Internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo exposicións e 

argumentacións dos mesmos e compartindo estes en 

contornas apropiadas para facilitar a interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

B2-3. Construír e interpretar expresións alxébricas, 

utilizando con destreza a linguaxe alxébrico, as súas 

operacións e propiedades. 

B2-3.1. Exprésase de maneira eficaz facendo uso da linguaxe alxébrico. 

B2-3.2. Obtén as raíces dun polinomio e o factoriza utilizando a regra de Ruffini ou outro método máis adecuado. 

B2-3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 
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UNIDADE 4. ECUACIÓNS E INECUACIÓNS  
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións obtidas. 

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

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos 

da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións problemáticas da realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 

B1-7. Valorar a modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo 

diso para situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas craves, 

aprendendo para situacións futuras similares. 

CONTIDOS 
 Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos. 

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Elaboración dun informe no que se reflicta a procura, análise e selección de información 

relevante. 

 Actitudes adecuadas para a práctica das matemáticas. 

 Sistemas de ecuacións lineais. 

 Sistemas de ecuacións non lineais. 

 Sistemas de inecuacións cunha e dúas incógnitas. 

 Identificación dos sistemas de ecuacións e inecuacións. 

 Clasificación dos sistemas de ecuacións. 

 Determinación gráfica do número de solucións dun sistema de ecuacións lineais. 

 Resolución de sistemas de ecuacións lineais e non lineais. 

 Resolución de sistemas de inecuacións cunha e dúas incógnitas. 
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B1-12. Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación de modo habitual no proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e seleccionando información relevante 

en Internet ou noutras fontes, elaborando documentos 

propios, facendo exposicións e argumentacións dos mesmos 

e compartindo estes en contornas apropiadas para facilitar a 

interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

B2-4. Representar e analizar situacións e relacións 

matemáticas utilizando inecuacións, ecuacións e sistemas 

para resolver problemas matemáticos e de contextos reais. 

B2-4.1. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous. 

B2-4.2. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións 

ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 
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UNIDADE 7. TRIGONOMETRÍA 

 

CONTIDOS 
  Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos. 

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Elaboración dunha proposta de organización no que se reflicta a procura, análise e 

selección de información relevante. 

 Manexo da calculadora para realizar cálculos numéricos. 

 Actitudes adecuadas para a práctica das matemáticas. 

 Razóns trigonométricas dun ángulo. Relacións entre elas. 

 Relacións trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios, opostos e 

negativos. 

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Identificación do signo das razóns trigonométricas. 

 Recoñecemento das medidas dun ángulo agudo. 

 Identificación da equivalencia entre graos e radiáns. 

 Recoñecemento das razóns trigonométricas dun ángulo e as relacións entre elas. 

 Obtención das relacións trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios, 

opostos e negativos. 

 Cálculo das razóns trigonométricas dun ángulo coñecida unha delas. 

 Redución de ángulos ao primeiro cuadrante. 

 Resolución de problemas mediante a trigonometría. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

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

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos 

da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) 

a partir da identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 

B1-7. Valorar a modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados. 
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B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo 

diso para situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas craves, 

aprendendo para situacións futuras similares. 

B1-12. Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación de modo habitual no proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e seleccionando información relevante 

en Internet ou noutras fontes, elaborando documentos 

propios, facendo exposicións e argumentacións dos mesmos 

e compartindo estes en contornas apropiadas para facilitar a 

interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de procura, 

análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

 
 

B3-1. Utilizar as unidades angulares do sistema métrico 

sexaxesimal e internacional e as relacións e razóns da 

trigonometría elemental para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reais. 

B3-1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, si fose 

preciso, para realizar os cálculos. 

B3-2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situacións reais, empregando os 

instrumentos, técnicas ou fórmulas máis adecuadas e 

aplicando as unidades de medida. 

B3-2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, estratexias e fórmulas apropiadas para calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de 

corpos e figuras xeométricas. 

B3-2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 
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b) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE AMPLIACIÓN (Non avaliables) 

 
UNIDADE 5. SISTEMAS DE ECUACIÓNS E INECUACIÓNS

 
 

CONTIDOS 
 Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos. 

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Elaboración dun informe no que se reflicta a procura, análise e selección de información 

relevante. 

 Actitudes adecuadas para a práctica das matemáticas. 

 Sistemas de ecuacións lineais. 

 Sistemas de ecuacións non lineais. 

 Sistemas de inecuacións cunha e dúas incógnitas. 

 Identificación dos sistemas de ecuacións e inecuacións. 

 Clasificación dos sistemas de ecuacións. 

 Determinación gráfica do número de solucións dun sistema de ecuacións lineais. 

 Resolución de sistemas de ecuacións lineais e non lineais. 

 Resolución de sistemas de inecuacións cunha e dúas incógnitas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións obtidas. 

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

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas da 

realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 

B1-7. Valorar a modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e limitacións dos modelos utilizados ou 

construídos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados. 
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B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo 

diso para situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas craves, 

aprendendo para situacións futuras similares. 

B1-12. Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación de modo habitual no proceso de 

aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando 

información relevante en Internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo exposicións e 

argumentacións dos mesmos e compartindo estes en 

contornas apropiadas para facilitar a interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

B2-4. Representar e analizar situacións e relacións 

matemáticas utilizando inecuacións, ecuacións e sistemas 

para resolver problemas matemáticos e de contextos reais. 

B2-4.1. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous. 

B2-4.2. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións 

ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 
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UNIDADE 9. FUNCIÓNS

 
 

CONTIDOS 
 Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos. 

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Elaboración dun informe no que se reflicta a procura, análise e selección de información 

relevante. 

 Actitudes adecuadas para a práctica das matemáticas. 

 Concepto de función. 

 Características dunha función. 

 Funcións definidas a anacos. 

 Identificación das funcións e das distintas formas de representalas (enunciado, expresión 

alxébrica, táboa, gráfica). 

 Recoñecemento, análise e cálculo das características dunha función (dominio, percorrido, 

continuidade, puntos de corte, crecemento e decrecemento, simetrías e periodicidade). 

 Representación das características dunha función. 

 Análise das funcións definidas a anacos. 

 Representación gráfica de funcións. 

 Análise das características dunha función. 

 Representación gráfica dunha función definida a anacos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión adecuada. 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións obtidas. 

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

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas da 

realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 

B1-7. Valorar a modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a 

B1-7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados. 

52



 

 

eficacia e limitacións dos modelos utilizados ou 

construídos. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo 

diso para situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas craves, 

aprendendo para situacións futuras similares. 

B1-12. Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación de modo habitual no proceso de 

aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando 

información relevante en Internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo exposicións e 

argumentacións dos mesmos e compartindo estes en 

contornas apropiadas para facilitar a interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

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, 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. 

B4-1.6. 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, evolución e 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 eixos e unidades adecuadas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

53



 

 

UNIDADE 10. FUNCIÓNS POLINÓMICAS E RACIONAIS

CONTIDOS 
 Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos. 

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Elaboración dun informe no que se reflicta a procura, análise e selección de información 

relevante. 

 Actitudes adecuadas para a práctica das matemáticas. 

 Funcións polinómicas de primeiro e segundo grao. 

 Funcións de proporcionalidade inversa. 

 Funcións racionais. 

 Identificación dos distintos tipos de funcións polinómicas de primeiro e segundo grao. 

 Recoñecemento das características da función de proporcionalidade inversa. 

 Representación de funcións lineais e funcións cuadráticas. 

 Resolución de problemas mediante funcións de proporcionalidade inversa. 

 Representación gráfica dunha función racional 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións obtidas. 

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

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas da 

realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 

B1-7. Valorar a modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e limitacións dos modelos utilizados ou 

construídos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada. 
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B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo 

diso para situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas craves, 

aprendendo para situacións futuras similares. 

B1-12. Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación de modo habitual no proceso de 

aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando 

información relevante en Internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo exposicións e 

argumentacións dos mesmos e compartindo estes en 

contornas apropiadas para facilitar a interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

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, 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, si é 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, evolución e posibles resultados finais. 

B4-2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 
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UNIDADE 11. FUNCIÓNS EXPONENCIAIS, LOGARÍTMICAS E TRIGONOMÉTRICAS 

 

CONTIDOS 
 Lectura comprensiva dos enunciados e das situacións expostas. 

 Elección de datos para a resolución de problemas e a súa representación. 

 Expresión de razoamentos matemáticos. 

 Utilización da linguaxe matemática adecuado ao nivel. 

 Resolución de problemas a través do desenvolvemento de procesos matemáticos. 

 Utilización de patróns para a resolución de exercicios matemáticos. 

 Elaboración dun informe no que se reflicta a procura, análise e selección de información 

relevante. 

 Actitudes adecuadas para a práctica das matemáticas. 

 Funcións exponenciais. 

 Funcións logarítmicas. 

 Funcións trigonométricas. 

 Identificación, análise e cálculo de funcións exponenciais dos tipos  

e = a x, e = a x + b e e = a (x + b). 

 Representación gráfica de funcións exponenciais. 

 Identificación, análise e cálculo de funcións logarítmicas dos tipos  

e = loga x , e = loga x  + b e e = loga ( x + b). 

 Representación gráfica de funcións logarítmicas. 

 Identificación, análise, cálculo e representación das funcións trigonométricas (seo e 

coseno). 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións obtidas. 

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

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

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas da 

realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 

B1-7. Valorar a modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e limitacións dos modelos utilizados ou 

construídos. 

B1-7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados. 
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B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada. 

B1-10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo 

diso para situacións similares futuras. 

B1-10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas craves, 

aprendendo para situacións futuras similares. 

B1-12. Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación de modo habitual no proceso de 

aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando 

información relevante en Internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo exposicións e 

argumentacións dos mesmos e compartindo estes en 

contornas apropiadas para facilitar a interacción. 

B1-12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

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, 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, evolución e 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 eixos e unidades adecuadas. 
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4º DE ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

UNIDADE 1. NÚMEROS RACIONAIS E IRRACIONAIS 

 

CONTIDOS 

 Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números irracionais. 

 Diferenciación de números racionais e irracionais. Expresión decimal e representación na recta real. 

 Xerarquía das operacións. 

 Interpretación e utilización dos números reais e as operacións en diferentes contextos, elixindo a notación e precisión máis adecuadas en cada caso. 

 Utilización da calculadora para realizar operacións con calquera tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 

 Intervalos. Significado e diferentes formas de expresión. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2-1. Coñecer e utilizar os distintos tipos de números e operacións, xunto coas súas 

propiedades e aproximacións, para resolver problemas relacionados coa vida diaria 

e outras materias do ámbito académico recollendo, transformando e 

intercambiando información. 

B2-1.1. Recoñece os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o 

criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente a 

información cuantitativa. 

B2-1.2. Realiza os cálculos con eficacia, ben mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e papel ou 

calculadora, e utiliza a notación máis adecuada para as operacións de suma, resta, produto, división e 

potenciación. 

B2-1.3. Realiza estimacións e xulga si os resultados obtidos son razoables 

B2-1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con números moi 

grandes ou moi pequenos. 

B2-1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os distintos tipos de números reais, intervalos e 

semirrectas, sobre a recta numérica. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, co 

rigor e a precisión adecuados. 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

B1-2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 
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B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de 
interese. 

B1-6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático: identificando 
o problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

B1-6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou problemas dentro do campo das matemáticas. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

 

UNIDADE 2. PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA  

CONTIDOS 

 

1. Xerarquía das operacións. 

 Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá. 

 As porcentaxes na economía. Aumentos e diminucións porcentuais.  

 Porcentaxes sucesivas. Interese simple e composto. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 
obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do 
problema). 
B1-2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso de resolución de problemas. 

 B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de problemas en situacións problemáticas da 
realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 
B1-6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático: identificando o 
problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada. 

B2-1. Coñecer e utilizar os distintos tipos de números e operacións, xunto 
coas súas propiedades e aproximacións, para resolver problemas 

 B2-1.1. Recoñece os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o 
criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente a 
información cuantitativa. 
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relacionados coa vida diaria e outras materias do ámbito académico 
recollendo, transformando e intercambiando información. 

B2-1.2. Realiza os cálculos con eficacia, ben mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e papel ou calculadora, 
e utiliza a notación máis adecuada para as operacións de suma, resta, produto, división e potenciación. 
B2-1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros e valora o emprego de medios 
tecnolóxicos cando a complexidade dos datos requírao. 
B2-1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e inversamente proporcionais. 

 

UNIDADE 3. POLINOMIOS  

CONTIDOS 

1. Xerarquía das operacións. 

2. Interpretación e utilización dos números reais e as operacións en diferentes contextos, elixindo a notación e precisión máis adecuadas en cada caso. 

3. Polinomios: raíces e factorización. Utilización de identidades notables. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

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

B1-2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 

o proceso de resolución de problemas. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 

B1-6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou 

problemas dentro do campo das matemáticas. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada. 

B2-1. Coñecer e utilizar os distintos tipos de números e operacións, 

xunto coas súas propiedades e aproximacións, para resolver problemas 

relacionados coa vida diaria e outras materias do ámbito académico 

recollendo, transformando e intercambiando información. 

B2-1.1. Recoñece os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o criterio 

seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente a información 

cuantitativa. 

B2-2.1. Exprésase de maneira eficaz facendo uso da linguaxe alxébrico. 

B2-2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios e utiliza identidades notables. 

B2-2.3. Obtén as raíces dun polinomio e o factoriza, mediante a aplicación da regra de Ruffini. 
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UNIDADE 4. ECUACIÓNS E SISTEMAS  

CONTIDOS 

1. Xerarquía das operacións. 

2. Resolución de ecuacións e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

3. Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións e sistemas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 

obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto 

do problema). 

B1-2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

B1-6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade 

cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a 

partir da identificación de problemas en situacións problemáticas da 

realidade. 

B1-6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de 

interese. 

B1-6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 

problema ou problemas dentro do campo das matemáticas. 

B1-8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

B1-8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

B2-3. Representar e analizar situacións e estruturas matemáticas utilizando 

ecuacións de distintos tipos para resolver problemas. 

 B2-3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta o resultado obtido. 
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CURSO: PMAR - 2º ESO  MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO 

UNIDADE 1. NÚMEROS ENTEIROS. DIVISIBILIDADE 

 

CONTIDOS 

1. Números enteiros: representación, ordenación na recta numérica e operacións. 

2. Operacións con calculadora ou outros medios tecnolóxicos.   

3. Xerarquía das operacións. 

4. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo  mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora.  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CE.1 Utilizar números naturais, enteiros, as súas operacións e 
propiedades para recoller, transformar e intercambiar información 
e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

EA1.1 Identifica os distintos tipos de números naturais e enteiros e utilizaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

EA.1.2 Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e as súas 
operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados. 

EA1.3 Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun 
número enteiro, comprendendo o seu significado e contextualizándolo en 
problemas da vida real. 

CE.2 Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos 
números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións 
elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos 
de números. 

EA.2.1 Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de 
resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. 

EA2.2 Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en 
factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados. 

EA2.3 Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de 
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dous ou máis números naturais mediante o algoritmo adecuado e aplícao 
problemas contextualizados. 

CE.3 Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de 
operacións combinadas como síntese da secuencia de operación 
aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións 
ou estratexias de cálculo mental. 

EA3.1 Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros mediante as 
operación elementais aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

EA.3.2 Realiza cálculos con números naturais, e enteiros decidindo a forma máis 
adecuada (mental, escrita ou con calculadora), coherente 

CE.4 Escoller a forma de cálculo axeitada (mental, escrita ou con 
calculadora), usando diferentes estratexias que permitan 
simplificar as operacións con números enteiros, e estimando a 
coherencia e precisión dos resultados obtidos. 
 

EA.4.1 Realiza operacións combinadas entre números enteiros, con eficacia, ben 
mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios 
tecnolóxicos utilizando a notación máis adecuada 

EA.4.2 Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos 
ou aproximados valorando a precisión esixida na operación ou no problema. 

 

 

UNIDADE2. FRACCIÓNS E NÚMEROS DECIMAIS. 

CONTIDOS 

1. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes. Comparación de fraccións. Representación, ordenación e operación. 

2. Números decimales, representación, ordenación e operación. 

3. Relación entre fraccións e decimais. Conversión. Operacións 

4. Xerarquía das operación 

5. Elaboración e utilizacións de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo mental, para cálculo 

aproximado e para cálculo con calculadora. Cálculos con porcentaxes  Aumentos e disminucións porcentuais. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CE.1 Utilizar números fraccionarios, as súas operacións e 
propiedades para recoller, transformar e intercambiar 
información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

EA.1.1 Realiza operacións combinadas con fraccións, con eficacia, ben mediante o 
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, 
utilizando a notación máis adecuada e respectando a xerarquía das operacións. 

EA.1.2 Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou 
aproximados valorando a precisión esixida na operación ou no problema. 

EA.1.3 Realiza cálculos con números fraccionarios decidindo a forma máis 
adecuada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

CE.2 Utilizar números decimais, as súas operacións e 
propiedades para recoller, transformar e intercambiar 
información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

EA.2.1 Realiza operacións combinadas entre números decimais con eficacia, ben 
mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios 
tecnolóxicos, utilizando a notación máis adecuada e respectando a xerarquía das 
operacións. 

EA.2.2 Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou 
aproximados valorando a precisión esixida na operación ou no problema. 

EA.2.3 Realiza cálculos con números decimais decidindo a forma máis adecuada 
(mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa 

CE.3 Utilizar porcentaxes sinxelas, as súas operacións e 
propiedades para recoller, transformar e intercambiar 
información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

EA.3.1 Realiza operacións combinadas entre porcentaxes sinxelas, con eficacia, ben 
mediante o  cálculo mental, algoritmos de lapis utilizando a notación máis 
adecuada e respectando a xerarquía das operacións. 

EA.3.2 Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou 
aproximados valorando a precisión esixida na operación ou no problema. 

EA.3.3 Realiza cálculos con porcentaxes sinxelas decidindo a forma máis adecuada 
(mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 
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UNIDADE3. POTENCIAS E RAÍCES 

CONTIDOS 

1. Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural: operacións.  
2. Cadrados perfectos. Raíces cadradas.  
3. Estimación e obtención de raíces aproximadas.  Xerarquía das operacións. 
4. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora. 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CE.1 Realización de cálculos con potencias de 
expoñente natural, tanto de bases enteiras como 
fraccionarias, aplicando as propiedades das 
mesmas. 

EA.1.1 Realiza cálculos nos que interveñen potencias de base enteira e expoñente natural 
e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 

EA.1.2 Realiza cálculos nos que interveñen potencias de base fraccionaria e expoñente 
natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 

CE.2 Coñecer e aplicar o algoritmo completo para 
calcular raíces cadradas de números enteiros, así 
como realizar aproximacións decimais. 

EA.2.1 Calcula a raíz cadrada de números naturais. 

EA.2.2 Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais coñecendo o 
grao de aproximación e aplícao a casos concretos. 

CE.3 Realización de cálculos con operacións 
combinadas entre números enteiros e fraccións 
nas que se inclúen potencias e raíces. 

EA.3.1 Realiza operacións combinadas entre números enteiros e fraccións, nas que se 
inclúen potencias e raíces, con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis 
e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis adecuada e 
respectando a xerarquía das operacións. 

CE.4 Aplicación das propiedades das potencias e 
das raíces na resolución de problemas. 

EA.4.1 Resolve problemas mediante potencias de base números enteiros e expoñente 
natural ou raíces cadradas de números enteiros. 
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UNIDADE 5. AS MAGNITUDES E A SÚA MEDIDA. O TRABALLO CIENTÍFICO 

CONTIDOS 

1. Método científico: etapas. 

2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.  Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade. 

3. Medida de magnitudes. Sistema Internacional deUnidades.  

4. Traballo no laboratorio. 

5. Procura e tratamento de información. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.  Proxecto de investigación. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CE.1 Recoñecer e identificar as características do 
método científico. 

EA1.1 Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos 
científicos. 

EA1.2 Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e 
comunícaos de forma oral e escrita utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións 
matemáticas. 

CE2 Valorar a investigación científica e o seu 
impacto na industria e no desenvolvemento da 
sociedade 

EA2.1 Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

CE.3 Coñecer os procedementos científicos para 
determinar magnitudes. 

EA3.1 Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, o Sistema 
Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados. 

CE.4 Recoñecer os materiais, e instrumentos básicos 
presentes do laboratorio de Física e Química; 
coñecer e respectar as normas de seguridade e de 
eliminación de residuos para a protección do 
medioambiente. 

EA.4.1 Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de 
produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado. 

EA.4.2 Identifica materiais e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma 
de utilización para a realización de experiencias respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 
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CE.5 Interpretar a información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicacións e medios de comunicación. 

EA.5.1 Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de 
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizan 

EA.5.2 Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade do 
fluxo de información existente na internet e outros medios dixitais. 

CE.6 Desenvolver pequenos traballos de 
investigación nos que se poña en práctica a 
aplicación do método científico e a utilización das 
TIC. 

EA.6.1 Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo 
aplicando o método científico e utilizando as TIC para a procura e selección de 
información e presentación de conclusións. 

EA.6.2 Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

 

UNIDADE 6. A MATERIA E AS SÚAS PROPIEDADES 

CONTIDOS 

1. Propiedades da materia.  Aplicacións dos materiais. 

2. Estados de agregación. Cambios de estado.  

3. Modelo cinético-molecular.  Substancias puras e mesturas. 

4. Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aliaxes e coloides.   

5. Métodos de separación de mesturas. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CE.1 Recoñecer as propiedades xerais e as características 
específicas da materia e relacionalas coa súa natureza e 
as súas aplicacións. 

EA1.1 Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, 
utilizando estas últimas para a caracterización de sustancias 

EA1.2 Relaciona propiedades dos materiais da nosa contorna co uso que se fai deles. 

EA1.3 Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido e 
calcula a súa densidade. 
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CE.2 Xustificar as propiedades dos diferentes estados de 
agregación da materia e os seus cambios de estado, a 
través do modelo cinéticomolecular 

EA2.1 Xustifica que unha sustancia pode presentarse en distintos estados de 
agregación dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se atope. 

EA2.2 Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos utilizando o modelo 
cinéticomolecular 

EA2.3 Describe e interpreta os cambios de estado da materia utilizando o modelo 
cinético-molecular e aplícao á interpretación de fenómenos cotiáns. 

EA2.4 Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha sustancia os seus puntos 
de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias. 

CE.4 Identificar sistemas materiais como sustancias 
puras ou mesturas e valorar a importancia e as 
aplicacións de mesturas de especial interese. 

EA.4.1 Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en sustancias puras e 
mesturas, especificando neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, 
heteroxéneas ou coloides. 

EA.4.2 Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas 
homoxéneas de especial interese. 

CE.5 Propoñer métodos de separación dos compoñentes 
dunha mestura. 

EA.5.1 Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades 
características das sustancias que as compoñen, describindo o material de 
laboratorio adecuado. 

 

UNIDADE 7. POLINOMIOS 

CONTIDOS 

1. Tradución de expresións da linguaxe cotiá que representen situacións reais, á alxébrica, e viceversa.  

2. Linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e  simbolizar relacións.  

3. Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na observación de pautas e regularidades. Valor numérico dunha expresión alxébrica.   

4. Operacións con expresións alxébricas sinxelas. 

5. Transformación e equivalencias.  

6. Identidades. Operacións con polinomios en casos sinxelos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

CE.1 Analiza enunciados verbais ou situacións a través de 
variables descoñecidas para expresalas en notación 
alxébrica. 

EA.1.1 Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables 
ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades mediante expresións 
alxébricas, e opera con elas. 

CE.2 Analiza as operacións con monomios e polinomios 
para aplicalas con corrección. 

EA.2.1 Realiza cálculos con monomios e con polinomios. 

CE.3 Utiliza as identidades algebraicas notables e as 
propiedades das operacións para transformar expresións 
alxébricas. 

EA.3.1 Estuda e analiza expresións alxébricas para transformalas en expresións 
simplificadas. 

CE.4 Simplifica fraccións alxébricas. EA.4.1 Analiza as fraccións alxébricas para determinar o mellor procedemento 
para a súa simplificación. 

 

UNIDADE 9. OS CAMBIOS. REACCIÓNS QUÍMICAS 

CONTIDOS 

Cambios físicos e cambios químicos.  Reacción química. 

  A química na sociedade e o ambiente. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

EA.1.1 Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en 
función de que haxa ou non formación de novas sustancias. 
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manifesto se se forman ou non novas sustancias EA.1.2 Describe o procedemento de realización experimentos sinxelos nos que se 
poña de manifesto a formación de novas sustancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 

CE.2 Caracterizar as reaccións químicas como cambios 
dunhas sustancias noutras. 

EA.2.1 Identifica cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas 
sinxelas interpretando a representación esquemática dunha reacción química. 

CE.4 Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer 
reactivos e produtos a través de experiencias sinxelas no 
laboratorio e/ou de simulacións por computador. 

EA.4.1 Recoñece cales son os reactivos e os produtos a partir da representación 
de reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a 
lei de conservación da masa. 

CE.6 Recoñecer a importancia da química na obtención de 
novas sustancias e a súa importancia na mellora da 
calidade de vida das persoas. 

EA.6.1 Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia 
natural ou sintética. 

CE.7 Valorar a importancia da industria química na 
sociedade e a súa influencia no medio ambiente. 

EA.7.1 Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, 
os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro 
relacionándoo cos problemas ambientais de ámbito global. 

EA.7.2 Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os 
problemas ambientais de importancia global. 

EA.7.3 Defende razonadamente a influencia que o desenvolvemento da industria 
química ha tido no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta 
procedencia. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO. MÓDULO IV. ESA. 
 

1.1. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES PARA CONTINUAR O PROGRESO 
FORMATIVO (Avaliables) 

 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
 Bloque 1: Números e Álxebra  

B1.1. Números racionais. Diferenciación entre números racionais e 

irracionais. 

B1.2. Representación de números na recta real. 

B1.3. Intervalos. Significado e diferentes formas de expresión. 

B1.4. Potencias de expoñente enteiro. Transformación de potencias de 

expoñente negativo en potencias de expoñente positivo. Operacións 

con potencias. 

B1.5. Cálculo con porcentaxes. Aumentos e disminucións porcentuais. 

Regra de tres. 

 

 

 

 

  B1.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e 

operacións, xunto soas súas propiedades e 

aproximacións, para resolver problemas relacionados 

con la vida diaria e outras materias do ámbito 

educativo, recollendo, transformando e 

intercambiando información. 

B1.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, 

racionais), indica o criterio seguido para a súa interpretación, e 

utilízaos para representar e interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

B1.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, 

algoritmos empregando lapis e papel, calculadora ou ferramentas 

informáticas, e utiliza a notación máis axeitada para as operacións 

de suma, resta, produto, división e potenciación. 

B1.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de 

números reais, intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica. 

B1.1.4. Opera con potencias de expoñente enteiro empregando as 

propiedades adecuadas e resolve problemas contextualizados. 

B1.1.5. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiás e 

valora o emprego de diferentes recursos matemáticos en cada un 

dos casos. 
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B1.6. Polinomios: raíces e factorización. Igualdades notales. 

B1.7. Resolucióm de ecuacións lineais sinxelas e de segundo grao. 

 

 

 

 

B1.9. Resolucion de problemas cotiás e doutras áreas de coñecemento 

mediante ecuacións e sistemas. 

B1.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas  

operacións e as súas propiedades. 

B1.2.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 

B1.2.2. Realiza operacións sinxelas entre polinomios. 

B1.2.3. Resolve ecuación sinxelas de primeiro grao e aplícaos a 

problemas da vida diaria. 

B1.2.4. Resolve ecuacións de segundo grao completas e 

incompletas e aplica o anterior a problemas sinxelos. 

   

B1.3. Representar e analizar situacións e relacións 

matemáticas usando ecuacións e sistemas para 

resolver problemas matemáticos de contextos reais. 

 

B1.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real 

mediante ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de 

dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta 

o resultado obtido. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
 Bloque 2: Xeometría  

B2.1. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos 

semellantes. 

B2.2. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e 

cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes corpos. 

 

 

 

 

B2.3. Uso de recursos para a xeometría dinámica que facilite a 

comprensión de conceptos e propiedades xeométricas. 

B2.4. Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

B2.1. Calcular magnitudes efectuando medida directas 

e indirectas a partir de situacións reais, empregando 

os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas axeitados 

e aplicando a unidade de medida máis acorde coa 

situación descrita. 

B2.1.1. Emprega as fórmulas para calcular perímetros, áreas e 

volumes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas e aplícaas para resolver problemas 

xeométricos, asignando as unidades correctas. 

B2.1.2. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume 

mediante a aplicación do Teorema de Pitágoras. 

B2.2. Utilizar recursos para xeometría dinámica, 

visualizando os corpos xeométricos e comprobando 

propiedades xeométricas. 

B2.3. Utilizar as unidades angulares dos sistemas 

sesaxesimal e internacional, para resolver problemas 

en contextos cotiás. 

 

B2.2.1. Representa e estuda os corpos xeométricos máis 

relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas) e comproba a súas propiedades 

xeométricas. 
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CONTIDOS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 Bloque 3: Funcións  

 

B3.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, 

unha táboa ou unha gráfica. 

 

B3.1. Identificar relacións cuantitativas cunha 

situación, determinar o tipo de función que pode 

representalas, de datos numéricos ou mediante o 

estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 

 

B3.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que se 

poden describir mediante unha relación funcional. 

 

 

B3.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación 

entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática 

e proporcional inversa. 

 

 

B3.1.3. Expresa, razoadamente, conclusións sobre un fenómeno, a 

gráfica ada análise  partir da análise da gráfica que o describe ou 

dunha táboa de valores. 

 

 

B3.1.4. Interpreta situacións reais que responden a funcións 

sinxelas: lineais, cuadráticas ou de proporcionalidade inversa. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
 Bloque 4: Estatística e Probabilidade  

 

B4.1. Interpretación, análise e utilidade das medidas de centralización 

(media, mediana e moda) e dispersión. 

B4.2. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de 

medidas de posición e dispersión. 

B4.3. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas no contexto da 

vida cotiá. 

 

B4.5. Azar e probabilidade, frecuencia dun suceso aleatorio. 

B4.6. Cálculo de probabilidades. Regra de Laplace e diagramas de 

árbore sinxelos. 

B4.1. 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. 

B4.1.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións 

relacionadas coa estatística. 

B4.1.2. Interpreta críticamente datos de táboas e gráficos 

estatísticos. 

B4.1.3. Calcula e interpreta as medidas de centralización e 

dispersión utilizando os medios máis axeitados (lapis, papel ou 

calculadora). 

 

B4.2. Estimar a posibilidade de que aconteza un 

suceso asociado a un experimento asociado a un 

experimento aleatorio sinxelo, calculando a súa 

probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a 

regra de Laplace ou diagramas de árbore, 

identificando os elementos asociados ao experimento. 

 

B4.2.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 

deterministas. 

B4.2.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar 

situacións relacionadas co azar. 

B4.2.3. Asigna probabilidades a sucesos e experimentos aleatorios 

sinxelos nos que os resultados son equiprobables, mediante a 

regra de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou 

árbores ou outras estratexias persoais. 

  

 
NOTA: As clases en Módulo IV deron comezo a principios de febreiro. Isto é, a asistencia presencial e, consecuentemente, os contidos avaliables 
foron os abarcados en apenas mes e medio, quedando como non avaliable, unha grande cantidade e materia. 
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1.2. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE AMPLIACIÓN (Non avaliables) 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
 Bloque 5: A orixe e evolución da Terra e da vida  

 

B5.1. Organización do universo e do sistema solar. Factores que 

determinan a posición dun planeta no sistema solar. 

 

 

 

 

B5.2. Orixe e historia da Terra. Tempo xeolóxico: ideas históricas sobre 

a idade da Terra. Principios e procedementos que permiten reconstruír 

a súa historia. 

 

 

 

 

B5.3. Modelos que explican a estrutura e a composición da Terra: 

xeoquímico e dinámico. 

 

B5.1. Recoñecer as idea principais sobre a orixe do 

universo, a formación e a evolución das galaxias. 

B5.2. Expor a organización do universo e do sistema 

solar, así como algunhas das concepcións que sobre 

este sistema planetario se tiveron ao longo das 

historia. 

 

B5.1.1. A partir da procura de información en diferentes fontes 

identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 

B5.2.1. Recoñece os compoñentes do universo e do sistema solar 

e describe as súas características xerais. 

 

B5.3. Recoñecer e contrastar feitos que amosen a 

Terra como un planeta cambiante. 

B5.4. Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos 

máis importantes da historia da Terra. 

 

B5.3.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un 

planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na 

actualidade. 

B5.4.1. Recoñece os principais acontecementos xeolóxicos, 

climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da 

Terra e identifica a importancia dos fósiles guía para datar os 

devanditos acontecementos. 

B5.5. Comprender e comparar os modelos que 

explican a estrutura e a composición da Terra. 

B5.5.1. Identifica e compara a partir e esquemas e gráficos os 

modelos que explican a estrutura e a composición da Terra. 
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B5.4. A tectónica de placas e as súas manifestacións. B5.6. Integrar o modelo dinámico da estrutura da 

Terra coa teoría da tectónica de placas, 

B5.7. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos 

asociados ao movemento da litosfera e relacionalos 

coa súa situación en mapas terrestres. 

B5.6.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e 

asóciaas cos fenómenos superficiais. 

B5.7.1. Investiga e explica razoadamente os movementos relativos 

das placas litosféricas. 

B5.7.2. Relaciona os movementos das placa con procesos 

tectónicos e fenómenos naturais producidos nos contactos de 

placas. 

B5.5. Hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. Probas e teorías da 

evolución dos seres vivos. A evolución humana. Importancia do 

xacemento de Atapuerca. 

B5.8. Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da 

vida e as probas da evolución. Compara lamarckismo, 

darwinismo e neodarwinismo. 

B5.9. Describir a hominización e interpretar a 

importancia do xacemento de Atapuerca no 

coñecemento da evolución humana. 

B5.8.1. Investiga e distingue as características diferenciadoras 

entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo, utilizando 

diferentes fontes de información. 

B5.9.1. Recoñece e describe as fases de hominización e identifica 

a importancia do xacemento de Atapuerca. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
 Bloque 6: A célula, unidade estrutural e funcional dos 

seres vivos. 

 

B6.1. Características da materia viva e diferenzas coa materia inerte. 

Niveis de organización da materia viva. 

 

 

B6.2. Características básicas da célula. Tipos de células: procariota e 

eucariota (animal e vexetal). Principais estruturas celulares e as súas 

funcións. 

 

 

 

 

B6.3. O ciclo celular. Estudo e organización do núcleo celular segundo as 

fases do ciclo celular: estrutura da cromatina e cromosomas.  

 

B6.4. Importancia e significado biolóxico da división celular: mitose e 

meiose. 

 

 

 

 

 

B6.1. Describir os elementos e compostos que forman 

parte dos seres vivos e os niveis de organización da 

materia. 

B6.1.1. Compara a abundancia relativa dos elementos do universo, 

na atmósfera e nos seres vivos e enumera os tipos de moléculas que 

forman os seres vivos. 

B6.2. Recoñecer que todos os seres vivos están formaos 

por células, caracterizadas por realizar funcións vitais: 

nutrición (autótrofa e heterótrofa); relación e 

reprodución. 

B6.2.1. Identifica e compara a partir de esquemas e debuxos a 

célula procariota e a eucariota e dentro desta última, unha célula 

animal dunha vexetal e recoñece a función dos orgánulos celulares 

e a relación entre morfoloxía e función. 

B6.2.2. Analiza a importancia que ten cada unha das funcións vitais 

(nutrición, relación e reprodución) no mantemento da vida. 

B6.2.3. Compara a nutrición autótrofa e heterótrofa sinalando a 

relación existente entre ambas dúas e a importancia da nutricuón 

autótrofa para o conxunto dos seres vivos. 

B6.3. Identificar o núcleo celular e a súa organización 

segundo as fases do ciclo celular. 

B6.3.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función 

segundo as etapas do ciclo celular, diferenciando a estrutura dun 

cromosoma e da cromatina. 

B6.4. Formular e identificar os tipos de división celular: 

mitose e meiose, e revisar o seu significado e 

importancia biolóxica. 

B6.4.1. Describe e establece as diferenzas entre a mitose e a meiose 

e explica o seu significado biolóxico. 
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B6.5. Expresión da información xenética. Concepto de xene e código 

xenético. Significado das mutacións e relacións coa evolución. 

B6.5. Comprender e ilustrar como se expresa a 

información xenética: ácidos nucleicos e xenes. 

 

 

 

 

B6.6. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na 

diversidade xenética, e comprender a relación entre 

mutación e evolución. 

B6.5.1. Recoñece a función do ADN como portador da información 

xenética, e relación co concepto  de xene, cromosoma e cariotipo. 

B6.5.2. Ilustra os mecanismos da expresión xenética. 

 

 

B6.6.1. Explica e que consiste unha mutación e relaciona a súa 

presenza coa diversidade xenética. 

B6.6. Significado da herdanza: principios básicos. Coñecer algunhas 

doenzas hereditarias, a súa prevención e o seu alcance social. 

B6.7. Formular os principios básicos da herdanza e 

recoñecer a súa base cromosómica. Coñecer como se 

produce a herdanza do sexo e identificar algunhas 

doenzas hereditarias, a súa prevención e o seu alcance 

social. 

B6.7.1. Recoñece como se produce a herdanza, utilizando como 

modelo a herdanza do sexo e identifica as doenzas hereditarias 

máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve problemas 

prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores 

xenealóxicas. 

B6.7. Aplicacións da enxeñaría xenética: clonación, organismos 

modificados xeneticamente. Implicacións sociais. 

B6.8. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética e do 

proceso de clonación. 

 

B6.9. Recoñecer as aplicacións da clonación e dos 

organismos modificados xeneticamente e valorar as 

súas aplicacións. 

B6.8.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo 

clonación terapética e reprodutiva. 

 

B6.9.1. Interpreta e valora as consecuencias dos avances actuais no 

campo da biotecnoloxía (no campo da agricultura, na gandaría, no 

ambiente, na saúde, entre outros). Investiga sobre exemplos reais. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
 Bloque 7: As persoas e a saúde. Promoción da saúde.  

B7.1. Visión global da funcións vitais e os aparellos e sistemas implicados 

no ser humano. Hábitos e estilos de vida saudables. Consecuencias para o 

individuo e a sociedade de seguir condutas de risco. 

 

 

 

 

B7.2. Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e 

procesos que interveñen na nutrición. Compoñentes e funcionamento 

dos aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor. 

 

 

 

B7.3. Diferenza entre alimentación e nutrición e coñecemento dos 

principais nutrientes e as súas funcións básicas. Dieta e saúde. Dieta 

equilibrada. Importancia dunha boa alimentación. Doenzas producidas 

por trastornos da conduta alimentaria: factores de risco e prevención. 

 

 

 

 

 

 

B7.1. Describir os niveis de organización do organismo 

humano e as funcións vitais en que participaron. 

B7.1.1. Sinala os distintos niveis de organización do corpo humano 

analizando a estrutura xerárquica que se establece desde o nivel 

celular ata o de organismo. 

B7.1.2. Identifica os sistemas e aparellos implicados en cada unha 

das funcións vitais. 

B7.1.3. Investiga sobre as implicacións dos hábitos para a saúde e 

xustifica con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para 

promovelos tanto individual como colectivamente. 

B7.2. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, 

utilizando esquemas gráficos dos aparellos que 

interveñen nela. 

 

B7.3. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza 

cada aparello implicado. 

B7.2.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función da 

nutrición e relaciónaos coa súa contribución no proceso. 

 

B7.3.1. Recoñece os compoñentes e a función de cada aparello e de 

cada sistema nas funcións de nutrición. 

B7.4. Recoñecer a diferenza entre alimentación e 

nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as súas 

funcións básicas. 

 

 

B7.5. Relacionar as dietas coa saúde a través de 

exemplos prácticos e argumentar a importancia dunha 

boa alimentación e do exercicio físico na saúde, e 

identificar as doenzas e os trastornos principais da 

conduta alimentaria. 

B7.4.1. Diferenza entre o proceso de nutrición do proceso de 

alimentación. 

B7.4.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo e 

recoñece hábitos nutricionais saudables. 

 

B7.5.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a 

elaboración de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de 

alimentos cos nutrientes principais presentes neles e o seu valor 

calórico, empregando para iso diferentes fontes de información. 

B7.5.2. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 

saudable e identifica os principais trastornos da conduta 

alimentaria. 
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B7.4. Función de relación. Visión global e integradora dos sistemas, 

aparellos e órganos implicados. 

 

B7.5. Organización e funcionamiento coordinados do sistema nervioso 

ante diferentes estímulos. Doenzas comúns do sistema nervioso: causas, 

factores de risco e prevención. Alteracións producidas por distintos tipos 

de substancias aditivas (alcohol, tabaco, heroína, cannabis). 

 

 

 

 

 

B7.6. Explicar os procesos fundamentais da función de 

relación, utilizando graficamente dos aparatos que 

interveñen nela. 

B7.6.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 

órganos e os sistemas implicados na función de relación e 

relacionados coa súa contribución no proceso. 

B7.7. Describir os procesos implicados na función de 

relación e os sistemas e aparellos implicados, e 

recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e a 

necesidade do seu coidado. 

 

B7.8. Explicar a misión integradora do sistema nervioso 

ante diferentes estímulos e describir o seu 

funcionamento e as doenzas e alteracións máis comúns. 

 

B7.9. Recoñecer os efectos que as diferentes drogas 

tienen sobre la salud y la autoestima de las personas. 

B7.7.1. Describe e especifica a función de cada aparello e de cada 

sistema implicado na función de relación. 

B7.7.2. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos 

órganos dos sentidos en que se atopan. 

 

B7.8.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e 

relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa prevención. 

 

B7.9.1. Enumera as características que presenta unha substancia 

para ser considerada droga e analiza as consecuencias fisiolóxicas, 

psicolóxicas e sociais do seu consumo. 

B7.6. Asociación das principais glándulas endócrinas coas hormonas que 

sintetizan e coa súa función. Principais alteracións. 

B7.10. Asociar as principais glándulas endócrinas coas 

hormonas que sintetizan e coa súa función.  

B7.10.1. Identifica a partir de esquemas e gráficos as glándulas 

endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa 

función. 

B7.10.2. Relaciona determinados problemas de saúde co déficit ou 

exceso de produción dunha hormona específica. 

B7.7. Organización e relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema 

nervioso. Alteracións frecuentes e prevención das lesións. 

 

 

 

 

 

B7.11. Identificar os principais ósos e músculos do 

aparello locomotor e analizar as relacións funcionais 

entre ósos, músculos e sistema nervioso. 

 

 

B7.12. Controlar os riscos asociados a actividades físico-

deportivos e detallar as lesións máis frecuentes no 

aparello locomotor e como se preveñen. 

B7.11.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en 

esquemas  do aparello locomotor e diferenza os tipos de músculos 

en función do seu tipo de contracción, e relaciónaos co sistema 

nervioso que os controla. 

 

B.7.12.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden 

afectar ao aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que 

producen. 

B7.12.2. Aplica fundamentos de hixiene postural na práctica de 

actividades físicas e en tarefas cotiás como medio para prevenir 

lesións. 

81



 

 

B7.8. Función de reprodución. Sexualidade e reprodución. Compoñentes 

e funcionamento do aparello reprodutor humano. Cambios físicos e 

psíquicos na adolescencia. Resposta sexual humana. Sexo e sexualidade. 

B7.13. Describir os aspectos básicos da reprodución 

diferenciándoa da sexualidade e valorar hábitos sexuais 

saudables como aspectos básicos da saúde física, 

mental e social. 

B7.13.1. Explica e diferencia o proceso reprodutivo, como forma de 

garantir a perpetuación da especia, da sexualidade, considerada 

como unha forma de comunicación afectiva e persoal. 

B7.13.2. Interpreta esquemas nos que se representan os órganos do 

aparello reprodutor masculino e feminino e especifica a súa 

función. 

7.13.3. Describe a función da hormonas nos procesos que se 

producen ao longo do desenvolvemento físico e psíquico do ser 

humano en relación coa súa sexualidade. 

B7.9. Métodos anticonceptivos: clasificación segundo a súa eficacia e 

recoñecemento da importancia dalgúns deles na prevención de doenzas 

de transmisión sexual. Saúde e hixiene sexual. 

B7.14. Comprender o funcionamento dos métodos 

anticonceptivos e valorar o uso de métodos de 

prevención de doenzas de transmisión sexual. 

B7.14.1. Compara a eficacia dos distintos métodos anticonceptivos 

e analiza os factores persoais e sociais que poden determinar o seu 

uso. 

B7.14.2. Explica as medidas que se deben tomar para evitar o 

contaxio das enfermidades de transmisión sexual. 

B7.10. Coñecemento das técnicas de reprodución asistida e de 

fecundación in vitro para argumentar o beneficio que supuxo este avance 

científico para a sociedade. 

B7.15. Coñecer as principais técnicas de reprodución 

asistida e de fecundación in vitro. 

B7.15.1. Investiga e valora sobre as principais técnicas de 

reprodución asistida razoando en que casos se deben aplicar e os 

beneficios que supuxo este avance científico para a sociedade. 

B7-11- Significado de saúde e doenza e factores que os determinan. Os 

microorganismos: bacterias e virus. A súa importancia. Diferenciación das 

doenzas (infecciosas e non infecciosas). 

 

 

 

 

 

 

B7.16. Diferenciar os conceptos de saúde e enfermidade 

segundo a OMS  e descubrir, a partir do coñecemento 

do concepto de saúde e doenza, os factores que as 

determinan. 

 

 

 

B7.17. Clasificar as doenzas e determinar as doenzas 

infecciosas e non infecciosas máis comúns que afectan á 

poboación. 

B7.16.1. Identifica a correlación existente entre algúns factores 

físicos, psíquicos e sociais e enfermidades relacionadas con estes 

factores. 

B7.16.2. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan ás 

rexións dun mundo globalizado e deseña propostas de actuación. 

 

 

B7.17.1. Explica a diferenza entre enfermidades infecciosas e non 

infecciosas, transmisibles e non transmisible, citando exemplos 

comúns e relaciónaas coas súas causas. 

B7.17.2. Enumera os tipos de microorganismos capaces de provocar 

enfermidades e explica como defenderse para evitar que se produza 

unha enfermidade.  
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B7.12. Determinación do funcionamento básico do sistema inmune. 

Prevención e curación de doenzas: vacinas, soros e antibióticos. Uso 

responsable dos medicamentos. 

B7.18. Determinar o funcionamento básico do sistema 

inmune e as continuas contribucións das ciencias 

biomédicas e describir a importancia do uso 

responsable dos medicamentos. 

B7.18.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade e valora o 

papel das vacinas como método de prevención das doenzas. 

B7.18.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das 

doenzas infecciosas máis comúns e medidas para facer un uso 

responsable dos medicamentos. 

B7.13. Medidas positivas para a mellora da saúde: hábitos e estilos de 

vida saudables. Doazón de células e órganos. 

B7.19. Recoñecer e transmitir a importancia que ten a 

prevención como práctica habitual e identificar hábitos 

e estilos de vida saudables como método de prevención 

de doenzas. 

 

 

B7.20. Identificar as consecuencias positivas da doazón 

de células, sangue e órganos. 

B7.19.1. Recoñece que hábitos son adecuados ou inadecuados para 

manter un estado óptimo de saúde e para previr enfermidades e 

mellorar a calidade de vida e xustifica con exemplos as eleccións 

que se poden realizar para promover eses hábitos e forma 

individual e colectiva. 

 

B7.20.1. Xustifica a importancia da doazón de células, sangue e 

órganos para a sociedade e para o ser humano. 

 

 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
 Bloque 8: Ecoloxía e ambiente. Xestión sustentable do 

planeta. 

 

B8.1. Dinámica do ecosistema, ciclo da materia e fluxo de enerxía. 

Transferencia de materia e enerxía ao longo dunha cadea ou rede trófica, 

e consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por 

parte do ser humano. 

B8.1. Expresar como se produce a transferencia de 

materia ao longo dunha cadea ou rede trófica e deducir 

as consecuencias prácticas na xestión sustentable 

dalgúns recursos por parte do ser humano. 

 

 

B8.2. Relacionar as perdas enerxéticas producidas en 

cada nivel trófico co aproveitamento dos recursos 

alimentarios do planeta desde un punto de vista 

sustentable. 

B8.1.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos 

ecosistemas e valora a súa importancia para a vida en xeral e o seu 

mantemento. 

B8.1.2. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos 

niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

 

 

B8.2.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable 

dalgúns recursos por parte do ser humano, valorando criticamente 

a súa importancia utilizando contextos próximos. 
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B8.2. Factores que desencadean desequilibrios nos ecosistemas e 

estratexias para restablecer o seu equilibrio. 

B8.3. Identificar nun ecosistema os factores 

desencadeantes de desequilibrios e establecer 

estratexias para restablecer o seu equilibrio. 

B8.3.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 

desequilibrios nun ecosistema. 

B8.3. Impactos das actividades humanas nos ecosistemas: problemas de 

contaminación ambiental actuais. Repercusión da actividade humana 

sobre a atmósfera, a auga e o solo. Actitudes que contribúan á súa 

solución. 

B8.4. Recoñecer as actividades humanas que contribúen 

aos principais problemas do ambiente. 

 

B8.5. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a súa influencia e 

argumentar as razóns de certas actuacións individuais e 

colectivas para evitar a deterioración da atmósfera, a 

auga e o solo. 

B8.4.1. Identifica os principais problemas do ambiente que afectan 

ao planeta. 

 

B.8.5.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha 

influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación da 

atmósfera, da auga e  do solo, desertización, esgotamento de 

recursos, etc. 

B8.5.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora 

ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un problema 

ambiental do contorno próximo, elabora informes e preséntaos 

utilizando distintos medios. 

B8.4. Os residuos e a súa xestión. Procesos de tratamento de residuos e a 

xestión que dos residuos se fai o seu contorno próximo. Importancia da 

recollida selectiva de residuos e a súa repercusión no ámbito familiar e 

social. Actitudes que contribúan a diminuír os residuos que xeramos: 

regra dos tres R. 

B8.6. Concretar procesos de tratamento de residuos e 

describir a xestión que dos recursos se fai no seu 

contorno próximo. 

 

B8.7. Contrastar argumentos a prol da recollida 

selectiva de residuos e repercusión na esfera familiar e 

social da importancia de  regra dos tres R.  

B8.6.1. Describe os procesos de tratamento de residuos e valora 

criticamente a súa recollida selectiva. 

 

 

B8.7.1. Argumenta os pros e contras do reciclaxe e da reutilización 

de recursos materiais, utilizando para iso distintas fontes de 

información. 

B8.5. Uso das enerxías renovables como factor fundamental para un 

desenvolvemento sustentable. Consecuencias ambientais do consumo 

humano de enerxía. Actitudes que contribúan a diminuír o consumo de 

enerxía. 

B8.8. Asociar a importancia das enerxías renovables no 

desenvolvemento sustentable. 

B8.8.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o 

desenvolvemento sustentable do planeta. 
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CURSO: 1º DE BACHARELATO   MATERIA: MATEMÁTICAS I 
 

a) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES PARA CONTINUAR O PROGRESO 
FORMATIVO (Avaliables) 

UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Distintos tipos de números  

-  Os números enteiros, racionais e irracionais. 

-  O papel dos números irracionais no proceso de ampliación da recta 
numérica. 

Recta real 

-  Correspondencia de cada número real cun punto da recta, e viceversa. 

-  Representación sobre a recta de números racionais, dalgúns radicais 
e, aproximadamente, de calquera número dado pola súa expresión 
decimal. 

-  Intervalos e semirrectas. Representación. 

Radicais 

-  Forma exponencial dun radical. 

-  Propiedades dos radicais. 

Logaritmos 

-  Definición e propiedades. 

-  Utilización das propiedades dos logaritmos para realizar cálculos e 
para simplificar expresións. 

Factoriais e números combinatorios 

-  Definición e propiedades. 

-  Utilización das propiedades dos números combinatorios para realizar 
recontos. 

-  Binomio de Newton. 

 

  1.  Coñecer os conceptos básicos do campo 

numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos, 

factoriais e números combinatorios). 

  1.1.  Dados varios números, clasifícaos nos distintos campos numéricos. 

  1.2.  Interpreta raíces e relaciónaas coa súa notación exponencial. 

1.3.  Coñece a definición de logaritmo e interprétaa en casos concretos. 

1.4. Coñece a definición de factoriais e números combinatorios e utilízaa 

para cálculos concretos. 

  2.  Dominar as técnicas básicas do cálculo no 

campo dos números reais. 

  2.1.  Expresa cun intervalo un conxunto numérico no que intervén unha 

desigualdade con valor absoluto. 

  2.2.  Opera correctamente con radicais. 

  2.3.  Opera con números “moi grandes” ou “moi pequenos” valéndose da 

notación científica e acoutando o erro cometido. 

  2.4.  Aplica as propiedades dos logaritmos en contextos variados. 

 2.5.  Opera con expresións que inclúen factoriais e números combinatorios 

e utiliza as súas propiedades. 

  2.6.  Resolve exercicios nos que aparece o binomio de Newton. 

  2.7.  Utiliza a calculadora para obter potencias, raíces, factoriais, números 

combinatorios, resultados de operacións con números en notación científica 

e logaritmos. 
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UNIDADE 3 : ÁLXEBRA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Factorización de polinomios 

-  Factorización dun polinomio a partir da identificación das súas raíces 
enteiras. 

Fraccións alxébricas 

-  Operacións con fraccións alxébricas. Simplificación. 
-  Manexo destro das técnicas alxébricas básicas. 

Ecuacións 

-  Ecuacións de segundo grao. 
-  Ecuacións bicadradas. 
-  Ecuacións con fraccións alxébricas. 
-  Ecuacións con radicais. 
-  Ecuacións exponenciais. 
-  Ecuacións logarítmicas. 

Sistema de ecuacións 

-  Resolución de sistemas de ecuacións de calquera tipo que poidan 
desembocar en ecuacións das nomeadas. 

Inecuacións 

-  Resolución de inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita. 
-  Resolución de sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 
Resolución de problemas 
-  Tradución á linguaxe alxébrica de problemas dados mediante 
enunciado. 
-  Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións e 
sistemas de ecuacións. 

  1.  Dominar o manexo das fraccións alxébricas e 

das súas operacións. 

  1.1.  Simplifica fraccións alxébricas. 

 

 

  1.2.  Opera con fraccións alxébricas. 

  2.  Resolver con destreza ecuacións de distintos 

tipos e aplicalas á resolución de problemas. 

  2.1.  Resolve ecuacións con radicais e coa incógnita no denominador. 

  2.2.  Válese da factorización como recurso para resolver ecuacións. 

  2.3.  Resolve ecuacións exponenciais e logarítmicas. 

  2.4.  Formula e resolve problemas mediante ecuacións. 

  3.  Resolver con destreza sistemas de ecuacións e 

aplicalos á resolución de problemas. 

  3.1.  Resolve sistemas con ecuacións de primeiro e segundo graos e 

interprétaos graficamente. 

  3.2.  Resolve sistemas de ecuacións con radicais e fraccións alxébricas 

(sinxelos). 

  3.3.  Resolve sistemas de ecuacións con expresións exponenciais e 

logarítmicas. 

  3.4.  Resolve sistemas lineais de tres ecuacións con tres incógnitas 

mediante o método de Gauss. 

  3.5.  Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 

  4.  Interpretar e resolver inecuacións e sistemas 

de inecuacións. 

  4.1.  Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de 

inecuacións cunha incógnita. 

  4.2.  Resolve sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 

 

UNIDADE 4: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Razóns trigonométricas dun ángulo agudo 

- Definición de seno, coseno e tanxente dun ángulo agudo nun triángulo 
rectángulo. 

- Relación entre as razóns trigonométicas. 

  1.  Coñecer o significado das razóns 

trigonométricas de ángulos agudos, aplicalas á 

resolución de triángulos rectángulos e relacionalas 

coas razóns trigonométricas de ángulos calquera. 

  1.1. Utiliza conceptos e relacións de la trigonometría básica  para 

realizar los cálculos. 

1.2.  Calcula unha razón trigonométrica a partir doutra. 

  1.3.  Resolve triángulos rectángulos.  
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UNIDADE 5: FUNCIÓNS E FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Fórmulas trigonométricas  

- Razóns trigonométricas do ángulo suma, da diferenza de dous ángulos, 
do ángulo dobre e do ángulo metade.  
- Sumas e diferenzas de senos e cosenos.  
- Simplificación de expresións trigonométricas mediante 
transformacións en produtos. 

Ecuacións trigonométricas 

- Resolución de ecuacións trigonométricas. 

O radián  

- Relación entre graos e radiáns.  
- Utilización da calculadora en modo RAD. 
- Paso de graos a radiáns, e viceversa.  
 

  1.  Coñecer as fórmulas trigonométricas 

fundamentais (suma e resta de ángulos, ángulo 

dobre, ángulo metade e suma e diferenza de senos 

e cosenos) e aplicalas a cálculos diversos.  

  1.1.  Utiliza as fórmulas trigonométricas (suma, resta, ángulo dobre...) para 

obter as razóns trigonométricas dalgúns ángulos a partir doutros. 

  1.2.  Simplifica expresións con fórmulas trigonométricas. 

  1.3.  Demostra identidades trigonométricas. 

  1.4.  Resolve ecuacións trigonométricas.   

  2.  Coñecer a definición de radián e utilizalo para 

describir as funcións trigonométricas.  

  2.1.  Transforma en radiáns un ángulo dado en graos, e viceversa.  

  2.2.  Recoñece as funcións trigonométricas dadas mediante as súas 

gráficas. 

  2.3.  Representa calquera das funcións trigonométricas sobre uns eixes 

coordenados, en cuxo eixe de abscisas se sinalaron as medidas, en radiáns, 

dos ángulos máis relevantes.    

 

- Cáculo dunha razón a partir doutra dada. 

- Obtención coa calculadora das razóns trigonométicas dun ángulo e do 
que corresponde a unha razón trigonométrica. 

Razóns trigonométricas de ángulos calquera 

- Circunferencia goniométrica. 

- Representación dun ángulo,  

    visualización e cálculo das súas razóns trigonométricas na 
circunferencia goniométrica.  

- Relacións das razóns trigonométricas dun ángulo calquera cun do 
primeiro cuadrante. 

- Utilización da calculadora con ángulos calquera. 

Resolución de triángulos  

-  Resolución de triángulos rectángulos. 

- Aplicación da estratexia da altura para resolver triángulos non 
rectángulos. 

- Teoremas dos senos e do coseno. 

- Aplicación dos teoremas dos senos e do coseno á resolución de 
triángulos. 

  1.4.  Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo calquera relacionándoo 

cun do primeiro cuadrante. 

  2.  Coñecer o teorema dos senos e o do coseno e 

aplicalos á resolución de triángulos calquera.   

  2.1.  Resolve un triángulo oblicuángulo do que se coñecen elementos que o 

definen (dous lados e un ángulo, dous ángulos e un lado, tres lados...). 

  2.2.  Resolve un triángulo oblicuángulo definido mediante un debuxo. 

  2.3.  A partir dun enunciado, debuxa o triángulo que describe a situación e 

resólveo. 

  2.4.  Ao resolver un triángulo, recoñece se non existe solución, se a 

solución é única, ou se pode haber dúas solucións. 
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UNIDADE 7: VECTORES 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Vectores. Operacións 
-  Definición de vector: módulo, dirección e sentido. Representación. 
-  Produto dun vector por un número. 
-  Suma e resta de vectores. 
-  Obtención gráfica do produto dun número por un vector, do vector suma e do 
vector diferenza. 

Combinación lineal de vectores 
-  Expresión dun vector como combinación lineal doutros. 

Concepto de base 
-  Coordenadas dun vector respecto dunha base. 
-  Representación dun vector dado polas súas coordenadas en certa base. 
-  Recoñecemento das coordenadas dun vector representado en certa base. 
-  Operacións con vectores dados graficamente ou polas súas coordenadas.  

Produto escalar de dous vectores 
-  Propiedades. 
-  Expresión analítica do produto escalar nunha base ortonormal. 
-  Aplicacións: módulo dun vector, ángulo de dous vectores, ortogonaliade. 
-  Obtención de vectores unitarios coa dirección dun vector dado. 
-  Cálculo do ángulo que forman dous vectores. 
-  Obtención de vectores ortogonais a un vector dado. 
-  Obtención dun vector coñecendo o seu módulo e o ángulo que forma con outro. 

  1.  Coñecer os vectores e as súas operacións e 
utilizalos para a resolución de problemas 
xeométricos. 

1.1 Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano, 

utiliza a interpretación xeométrica das operacións para resolver 

problemas xeométricos e emprega con asiduidade as 

consecuencias da definición de produto escalar para normalizar 

vectores, calcular o coseno dun ángulo, estudar a ortogonalidade 

de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro. 

 

1.2 Calcula a expresión analítica do 

produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 

 

 

UNIDADE 8: XEOMETRÍA ANALÍTICA 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Sistema de referencia no plano 

-  Coordenadas dun punto. 

Aplicacións dos vectores a problemas xeométricos 

-  Coordenadas dun vector que une dous puntos, punto medio dun segmento... 

Ecuacións da recta 

-  Vectorial, paramétricas, continua e xeral. 

  1.  Coñecer e dominar as técnicas da 

xeometría analítica plana. 

 

 

 1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así 

como ángulos de dúas rectas. 

 

2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, 

identificando en cada caso os seus elementos característicos. 
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-  Paso dun tipo de ecuación a outro. 

Aplicacións dos vectores a problemas métricos 

-  Vector normal. 
-  Obtención do ángulo de dúas rectas a partir das súas pendentes e a partir dos seus 
vectores directores. 
-  Obtención da distancia entre dous puntos ou entre un punto e unha recta. 
-  Recoñecemento da perpendicularidade. 

Posicións relativas de rectas 

-  Obtención do punto de corte de dúas rectas. 
-  Ecuación explícita da recta. Pendente. 
-  Forma punto-pendente dunha recta. 
-  Obtención da pendente dunha recta. Recta que pasa por dous puntos. 
-  Relación entre as pendentes de rectas paralelas ou perpendiculares. 
-  Obtención dunha recta paralela (ou perpendicular) a outra que pasa por un punto. 

3. Recoñece e diferenza analiticamente as posicións relativas das 

rectas. 
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b) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE AMPLIACIÓN (Non avaliables) 

 

UNIDADE 10: FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Funcións elementais. Composición e función inversa 

- Composición de funcións.  

- Obtención da función composta doutras dúas dadas. Descomposición dunha 

función nos seus compoñentes.  

- Función inversa ou recíproca doutra.  

- Trazado da gráfica dunha función coñecida a da súa inversa.  

- Obtención da expresión analítica de f –1(x), coñecida f(x). 

 

1. Identificar funcións elementais dadas a través de 

enunciados, táboas ou expresións alxébricas, que 

describan unha situación real, e analizar cualitativa e 

cuantitativamente as súas propiedades, para 

representalas graficamente e extraer información 

práctica que axude a interpretar o fenómeno do que se 

derivan. 

 

1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións 

reais de variable real elementais e realiza analiticamente as 

operacións básicas con funcións. 

1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, 

unidades, dominio e escalas, e recoñece e identifica os erros 

de interpretación derivados dunha mala elección 

1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, 

comprobando os resultados coa axuda de medios 

tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas 

contextualizados.  

 

UNIDADE 11: LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE E RAMAS INFINITAS 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Continuidade. Descontinuidades 
- Dominio de definición dunha función. 
- Recoñecemento sobre a gráfica da causa da descontinuidade dunha función nun 
punto. 
- Decisión sobre a continuidade ou descontinuidade dunha función. 
Límite dunha función nun punto 
- Representación gráfica das distintas posibilidades de límites nun punto. 
- Cálculo de límites nun punto: 
De funcións continuas no punto.  
De funcións definidas a anacos. 
De cociente de polinomios. 

Límite dunha función en ou en – 

1. Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha 
función aplicándoos no cálculo de límites e o estudo da 
continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo. 

1.1 Comprende o concepto de límite, realiza as operacións 
elementais do seu cálculo, aplica os procesos para resolver 
indeterminacións e determina a tendencia dunha función a 
partir do cálculo de límites. 

1.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir 
do estudo do seu límite e do valor da función, para extraer 
conclusións en situacións reais. 

2. Coñecer os distintos tipos de ramas infinitas e domina 
a súa obtención en funcións polinomicas e racionais 

2.1 Coñece os distintos tipos de ramas infinitas (ramas 
parabólicas e ramas que se cinguen a asíntotas verticais 
horizontais e oblicuas) e calcúlaas en funcións polinómicas e 
racionais. 
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- Representación gráfica das distintas posibilidades de límites cando x  e cando 

x - . 
- Cálculo de límites: 
De funcións polinómicas. 
e funcións inversas de polinómicas. 
De funcións racionais. 

Ramas infinitas asíntotas  

- Obtención das ramas infinitas dunha función polinómica cando x . 

- Obtención das ramas infinitas dunha función racional cando x  c–, 

x c+, x e  x  –. 

 

UNIDADE 12: INICIACIÓN AO CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIÓNS 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Taxa de variación media  

- Cálculo da TVM dunha función para distintos intervalos. 
- Cálculo da TVM dunha función para intervalos moi pequenos e asimilación do 
resultado á variación nese punto. 

Derivada dunha función nun punto 

- Obtención da variación nun punto mediante o cálculo da TVM da función para un 

intervalo variable h e obtención do límite da expresión correspondente cando h 
0. 

Función derivada doutras. Regras de derivación  

- Aplicación das regras de derivación para achar a derivada de funcións. 

Aplicacións das derivadas 

- Acha o valor da derivada dunha función nun punto concreto.  
- Obtención da recta tanxente a unha curva nun punto.  
- Cálculo dos puntos de tanxente horizontal dunha función. 
 

  1. Coñecer a definición de derivada dunha función nun 

punto, interpretala graficamente e aplicala para o 

cálculo de casos concretos. 

1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos 

axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e 

resolver problemas 

2. Coñecer as regras de derivación e utilizalas para achar 

a función derivada doutra. 

2. Deriva funcións que son composición de varias 

funcións elementais mediante a regra da cadea. 

3. Utilizar a derivación para obter  información relevante 

das función. 

3.Utiliza a derivación para achar a recta tanxente a unha 

curva nun punto, os máximos e os mínimos dunha 

función, os intervalos de crecemento 
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CURSO: 1º DE BACHARELATO   MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS I 

a) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES PARA CONTINUAR O PROGRESO 
FORMATIVO (Avaliables) 

 

UNIDADE 1. NÚMEROS REAIS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

  1.  Coñecer e utilizar símbolos e operacións básicas de teoría de conxuntos.   1.1.  Expresa e interpreta diferentes enunciados empregando a terminoloxía 

usada nos conxuntos. 

  2.  Coñecer os conceptos básicos do campo numérico (recta real, potencias, raíces, 

...). 

  2.1.  Dados varios números, clasifícaos nos distintos campos numéricos.   

2.2.  Interpreta raíces e relaciónaas coa súa notación exponencial. 

  3.  Dominar as técnicas básicas do cálculo no campo dos números reais.   3.1.  Expresa cun intervalo un conxunto numérico no que intervén unha 

desigualdade con valor absoluto.  

 3.2.  Opera correctamente con radicais.   

3.3.  Opera con números “moi grandes” ou “moi pequenos” valéndose da 

notación científica e acoutando o erro cometido.  

3.4.  Utiliza a calculadora para obter potencias, raíces, resultados de operacións 

con números en notación científica    

3.5.  Resolve problemas aritméticos. 

 

 

 

 

CONTIDOS 

   Distintos tipos de números  

   Recta real. Intervalos e semirrectas. 

   Radicais. Propiedades. 
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UNIDADE 3. ÁLXEBRA 

 

CONTIDOS 

 Regra de Ruffini. Usos. 

 Factorización de polinomios 

 Fraccións alxébricas 

 Resolución de ecuacións. Ecuacións de segundo grao e bicadradas, radicais,  polinómicas de grao maior que dous, exponenciais. Elogarítmicas. 

 Sistema de ecuacións. Método de Gauss para sistemas lineais 3x3. 

 Inecuacións cunha e dúas incógnitas. sistemas de inecuacións lineais. Resolución alxébrica e gráfica 

 Resolución alxébrica e gráfica de inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita. 

  Resolución gráfica de inecuacións e sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 

 Problemas alxébricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Dominar o manexo de polinomios e as súas operacións. 

 

 1.1 Aplica con soltura a mecánica das  operacións con polinomios. 

 1.2.  Resolve problemas utilizando o teorema do resto. 

 1.3.  Factoriza un polinomio con varias raíces enteiras 

 

2. .  Dominar o manexo das fraccións alxébricas e as súas operacións  2.1.  Simplifica fraccións alxébricas. 

 2.2.  Opera con fraccións alxébricas. 

3. .  Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á 

resolución de problemas. 

 

 

 3.1.  Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas. 

  3.2.  Resolve ecuacións con radicais e coa incógnita no denominador. 

  3.3.  Resolve ecuacións exponenciais e logarítmicas. 

  3.4.  Válese da factorización como recurso para resolver ecuacións. 

 3.5.   Formula e resolve problemas mediante ecuacións. 
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UNIDADE 4: FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

 

CONTIDOS 

 Funcións elementais  

 As funcións lineais. Interpolación e extrapolación lineal 

 As funcións cuadráticas. Interpolación e extrapolación parabólica 

 As funcións de proporcionalidade inversa, radicais, funcións definidas a anacos  

 Transformacións de funcións  

  

 

4. Resolver con destreza sistemas de ecuacións e aplicalos na 

resolución de problemas 

 

 

 

 

 4.1  Resolve sistemas de ecuacións de primeiro e segundo graos e 

interprétaos graficamente. 

  4.2.  Resolve sistemas de ecuacións con radicais e fraccións alxébricas 

«sinxelos». 

  4.3.  Resolve sistemas de ecuacións con expresións exponenciais e 

logarítmicas. 

  4.4.  Resolve sistemas lineais de tres ecuacións con tres incógnitas 

mediante o método de Gauss. 

  4.5.  Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 

5. Interpretar e resolver inecuacións e sistemas de inecuacións 

 

. 5.1 Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de 

inecuacións cunha incógnita (sinxelos). 

  5.2.  Resolve inecuacións de segundo grao. 

  5.3.  Resolve graficamente inecuacións lineais e sistemas de inecuacións 

lineais con dúas incógnitas. 
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UNIDADE 5: FUNCIÓNS EXPONENCIAIS, LOGARÍTMICAS E TRIGONOMÉTRICAS 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

1.  Coñecer a composición de funcións e as inversas, e manexalas.  1.1. Calcula a función composta a partir de dúas funcións dadas, e 

viceversa.  

1.2. Calcula a función inversa a partir dunha dada. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  1  Coñecer o concepto de dominio de definición dunha función e obtelo 

a partir da súa expresión analítica. 

.1.1 Calcula o  dominio de definición dunha función expresada de 

diversas formas. . 

  2. Coñecer as familias de funcións elementais e asociar as súas 

expresións analíticas coas formas das súas gráficas. 

2.1 Identifica as familias de funcións elementais a partir da súa gráfica e 

calcula a expresión analítica asociada. 

  3 Interpolar e extrapolar valores de funcións a partir de táboas, e 

coñecer a utilidade en casos reais. 

3.1 Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou 

extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto 

3. Dominar o manexo de funcións elementais, así como das funcións 

definidas «a anacos». . 

3.1 Recoñece analiticamente e graficamente as funcións  elementais . 

Representa esas funcións a partir da súa expresión analítica. 

4. Recoñecer as transformacións que se producen nas gráficas como 

consecuencia dalgunhas modificacións nas súas expresións analíticas.. 

4.1. Recoñece as transformacións que se producen nas gráficas como 

consecuencia dalgunhas modificacións nas súas expresións analíticas e 

represéntaas. 

CONTIDOS 

 Composición de funcións  

 Función inversa ou recíproca doutra  

 As funcións exponenciais. 

 As funcións logarítmicas-   

 As funcións trigonométricas-  
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2.  Coñecer as funcións exponenciais e logarítmicas e asociar as súas 

expresións analíticas coas formas das súas gráficas. 

2.1. Coñece as función exponenciais e logarítmicas. Asocia a cada gráfica 

dun deses tipos de función a súa expresión analítica e viceversa. 

3.  Coñecer as funcións trigonométricas e asociar as súas expresións 

analíticas coas formas das súas gráficas. 

3.1. Coñece as función trigonométricas. Asocia a cada gráfica dun deses 

tipos de función a súa expresión analítica e viceversa 

  

 

UNIDAD 6: LÍMITES DE FUNCIÓNS, CONTINUIDADE E RAMAS INFINITAS 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

1. Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha función aplicándoos no 

cálculo de límites e o estudo da continuidade dunha función nun punto ou nun 

intervalo. 

1.1 Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais do seu 

cálculo, aplica os procesos para resolver indeterminacións e determina a 

tendencia dunha función a partir do cálculo de límites 

1.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo do seu 

límite e do valor da función, para extraer conclusións en situacións reais. 

2. Coñecer os distintos tipos de ramas infinitas e domina a súa obtención en 

funcións polinomicas e racionais 
2.1 Coñece os distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas e ramas que se 

cinguen a asíntotas verticais horizontais e oblicuas) e calcúlaas en funcións 

polinómicas e racionais. 

 

CONTIDOS 

 Continuidade. Descontinuidade 

 Límite dunha función nun punto. Cálculo de límites nun punto:de funcións continuas no punto, de funcións definidas a anacos e cociente de 

polinomios. 

 Límite dunha función en ou en –. Cálculo de límites: de funcións polinómicas., de funcións inversas de polinómicas. E de funcións 

racionais. 

96



 
 

b) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE AMPLIACIÓN (Non avaliables) 

 
 

UNIDAD 6: LÍMITES DE FUNCIÓNS, CONTINUIDADE E RAMAS INFINITAS 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

2. Coñecer os distintos tipos de ramas infinitas e domina a súa obtención en 

funcións polinomicas e racionais 

2.1 Coñece os distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas e ramas que se 

cinguen a asíntotas verticais horizontais e oblicuas) e calcúlaas en funcións 

polinómicas e racionais. 

 

 

UNIDAD 7: INICIACIÓN AO CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIÓNS 

 

CONTIDOS 

 Taxa de variación media . Cálculo. 

 Derivada dunha función nun punto a partir da definición. 

 Función derivada doutras. Regras de derivación  

 Aplicacións das derivadas. Achar o valor dunha función nun punto concreto, obtención da recta tanxente a unha curva nun punto e cálculo 

dos puntos de tanxente horizontal dunha función. 

 Representación de funcións. Representación de funcións polinómicas de grao superior a dous. e representación de funcións racionais..    

 

 

 

CONTIDOS 

 Ramas infinitas e asíntotas Cálculo e representación. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

  1. Coñecer a definición de derivada dunha función nun punto, 

interpretala  graficamente e aplicala para o cálculo de casos concretos. 

1.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e 

emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas 

2. Coñecer as regras de derivación e utilizalas para achar a función 

derivada doutra. 

2.1. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais 

mediante a regra da cadea. 

3. Utilizar a derivación para obter  información relevante das función. 3.Utiliza a derivación para achar a recta tanxente a unha curva nun 

punto, os máximos e os mínimos dunha función, os intervalos de 

crecemento 

4. Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise 

(límites, derivadas...) na representación de funcións e dominar a 

representación sistemática de funcións polinómicas e racionais. 

4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo das 

súas características mediante as ferramentas básicas da análise. 

 

 

UNIDAD 9 : DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DE VARIABLE DISCRETA 

 

 
CONTIDOS 

 

 Sucesos aleatorios e leis da probabilidade. Cálculo de probabilidades en experiencias compostas dependentes e independentes.  Diagramas de 

árbore. 

 Distribucións da probabilidade de variable discreta 

 Distribución binomial. Experiencias dicotómicas. 

 Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial. Parámetros μ e σ dunha distribución binomial. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

  1.  Calcular probabilidades en experiencias compostas.  1.1. Diferenza entre experiencias compostas independentes e 

dependentes e calcula probabilidades en ámbolos dous casos.  

 

  3.  Coñecer a distribución binomial, utilizala para calcular probabilidades 

e obter os seus parámetros. 

  3.1. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 

poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da 

distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 

ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións 

 

 

 

UNIDADE 10: DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DE VARIABLE CONTINUA. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

  2.  Coñecer a distribución normal, interpretar os seus parámetros e 

utilizala para calcular probabilidades. 

2.1. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha 

distribución normal, e valora a súa importancia nas ciencias sociais 

CONTIDOS DA UNIDADE 

 Distribucións de probabilidade de variable continua. Peculiaridades. 

 Distribución normal. Cálculo de probabilidades utilizando as táboas da normal N (0, 1). Obtención dun intervalo ao que corresponde unha 

determinada probabilidade.  Distribucións normais   

N (μ, σ). Cálculo de probabilidades. 

 A distribución binomial aproxímase á normal. Identificación de distribucións binomiais que se poidan considerar razoablemente próximas a 

distribucións normais, e cálculo de probabilidades nelas  
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2.2.Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden 

modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da 

distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 

ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 

  3.  Utilizar a distribución normal, cando corresponda, para achar 

probabilidades dalgunhas distribucións binomiais. 

3.1. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden 

modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa 

aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións para que 

sexa válida. 
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CURSO: 1º DE BACHARELATO ADULTOS   MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS I 

a) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES PARA CONTINUAR O PROGRESO 
FORMATIVO (Avaliables) 

 

UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Distintos tipos de números  

-  Os números enteiros, racionais e irracionais. 

-  O papel dos números irracionais no proceso de ampliación da recta 

numérica. 

Recta real 

-  Correspondencia de cada número real cun punto da recta, e viceversa. 

-  Representación sobre a recta de números racionais, dalgúns radicais e, 

aproximadamente, de calquera número dado pola súa expresión decimal. 

-  Intervalos e semirrectas. Representación. 

Radicais 

-  Forma exponencial dun radical. 

-  Propiedades dos radicais. 

Notación científica 

-  Manexo destro da notación científica. 

 

  1.  Coñecer e utilizar símbolos e 

operacións básicas de teoría de 

conxuntos. 

  1.1.  Expresa e interpreta diferentes enunciados 

empregando a terminoloxía usada nos conxuntos. 

  2.  Coñecer os conceptos básicos do 

campo numérico (recta real, 

potencias, raíces, ...). 

  2.1.  Dados varios números, clasifícaos nos distintos 

campos numéricos. 

   

2.2.  Interpreta raíces e relaciónaas coa súa notación 

exponencial. 

 

  3.  Dominar as técnicas básicas do 

cálculo no campo dos números reais. 

  3.1.  Expresa cun intervalo un conxunto numérico no que 

intervén unha desigualdade con valor absoluto. 

  

 3.2.  Opera correctamente con radicais. 

   

3.3.  Opera con números “moi grandes” ou “moi 

pequenos” valéndose da notación científica. 
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UNIDADE 3: ÁLXEBRA 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Regra de Ruffini 

-  División dun polinomio por x – a. 

-  Teorema do resto. 

-  Utilización da regra de Ruffini para dividir un polinomio entre x – a e para obter o valor numérico dun 

polinomio para x  a. 

Factorización de polinomios 

-  Descomposición dun polinomio en factores. 

Fraccións alxébricas 

-  Manexo da operatoria con fraccións alxébricas. Simplificación. 

Resolución de ecuacións 

-  Ecuacións de segundo grao e bicadradas. 

-  Ecuacións con radicais. 

-  Ecuacións polinómicas de grao maior que dous. 

-  Ecuacións exponenciais. 

-  Ecuacións logarítmicas. 

Sistema de ecuacións 

-  Resolución de sistemas de ecuacións de calquera tipo que poidan desembocar en ecuacións das 

nomeadas nos puntos anteriores. 

Inecuacións cunha e dúas incógnitas 

-  Resolución alxébrica e gráfica de ecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita. 

-  Resolución gráfica de ecuacións e sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 

Problemas alxébricos 

-  Tradución á linguaxe alxébrica de problemas dados mediante enunciado e a súa resolución problemas 

dados mediante enunciado e a súa resolución. 

  1.  Dominar o manexo de polinomios 

e as súas operacións. 

  1.1.  Aplica con soltura a mecánica das 

operacións con polinomios. 

   

1.2.  Resolve problemas utilizando o teorema 

do resto. 

 

1.3.  Factoriza un polinomio con varias raíces 

enteiras. 

 

  2.  Dominar o manexo das fraccións 

alxébricas e as súas operacións. 

  2.1.  Simplifica fraccións alxébricas. 

  2.2.  Opera con fraccións alxébricas. 

  3.  Resolver con destreza ecuacións de 

distintos tipos e aplicalas á resolución 

de problemas. 

  3.1.  Resolve ecuacións de segundo grao e 

bicadradas. 

  3.2.  Resolve ecuacións con radicais e coa 

incógnita no denominador. 

  3.3.  Resolve ecuacións exponenciais e 

logarítmicas. 

  3.4.  Válese da factorización como recurso 

para resolver ecuacións. 

  3.5.  Formula e resolve problemas mediante 

ecuacións. 

  4.  Resolver con destreza sistemas de 

ecuacións e aplicalos na resolución de 

problemas. 

  4.1.  Resolve sistemas de ecuacións de 

primeiro e segundo graos. 

  4.2.  Resolve sistemas de ecuacións con 

radicais e fraccións alxébricas «sinxelos». 

  4.3.  Resolve sistemas de ecuacións con 

expresións exponenciais e logarítmicas. 

  4.4.  Resolve sistemas lineais de tres 

ecuacións con tres incógnitas escalonados. 
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  5.  Interpretar e resolver inecuacións 

e sistemas de inecuacións. 

  5.1.  Resolve e interpreta graficamente 

inecuacións e sistemas de inecuacións cunha 

incógnita (sinxelos). 

  5.2.  Resolve graficamente inecuacións 

lineais e sistemas de inecuacións lineais con 

dúas incógnitas. 

 

 

UNIDADE 4: FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Funcións elementais  

-  Conceptos asociados: variable real, dominio de definición, percorrido... 

As funcións lineais 

-  Representación das funcións lineais. 

As funcións cuadráticas  

-  Representación das funcións cuadráticas. 

-  Obtención da expresión analítica a partir da gráfica de funcións cuadráticas. 

As funcións de proporcionalidade inversa 

-  Representación das funcións de proporcionalidade inversa. 

-  Obtención da expresión analítica a partir da gráfica de funcións de proporcionalidade inversa. 

As funcións radicais  

-  Representación das funcións radicais.  

-  Obtención da expresión analítica a partir da gráfica dalgunhas funcións radicais sinxelas. 

Funcións definidas a anacos  

-  Representación de funcións definidas «a anacos».  

 

  1.  Coñecer o concepto de dominio de 

definición dunha función. 

 1.1. Calcula o  dominio de definición dunha 

función expresada de diversas formas.  

. 

  2.  Coñecer as familias de funcións 

elementais e asociar as súas expresións 

analíticas coas formas das súas gráficas. 

2.1 Identifica as familias de funcións 

elementais a partir da súa gráfica e calcula a 

expresión analítica asociada. 

3.  Dominar o manexo de funcións 

elementais, así como das funcións 

definidas «a anacos». 

3.1. Recoñece analiticamente e graficamente 

as funcións  elementais . Representa esas 

funcións a partir da súa expresión analítica. 
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UNIDADE 5: FUNCIÓNS EXPONENCIAIS, LOGARÍTMICAS E TRIGONOMÉTRICAS 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Composición de funcións  

-  Obtención da función composta doutras dúas dadas polas súas 

expresións analíticas.  

Función inversa ou recíproca doutra  

-  Trazado da gráfica dunha función, coñecida a da súa inversa.  

-  Obtención da expresión analítica de  

f -1(x), coñecida f(x).  

As funcións exponenciais 

-  Representación de funcións exponenciais. 

As funcións logarítmicas 

-  Representación de funcións logarítmicas.  

As funcións trigonométricas 

-  Representación de funcións trigonométricas. 

1.  Coñecer a composición de funcións e as inversas, e manexalas.  1.1. Calcula a función composta a partir de dúas 

funcións dadas, e viceversa.  

 

1.2. Calcula a función inversa a partir dunha 

dada. 

2.  Coñecer as funcións exponenciais e logarítmicas e asociar as súas 

expresións analíticas coas formas das súas gráficas. 

2.1. Coñece as función exponenciais e 

logarítmicas. Asocia a cada gráfica dun deses 

tipos de función a súa expresión analítica e 

viceversa. 

3.  Coñecer as funcións trigonométricas e asociar as súas expresións 

analíticas coas formas das súas gráficas. 

3.1. Coñece as función trigonométricas. Asocia a 

cada gráfica dun deses tipos de función a súa 

expresión analítica e viceversa 
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UNIDADE 6: LÍMITES DE FUNCIÓNS, CONTINUIDADE E RAMAS INFINITAS 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Continuidade. Descontinuidades 

- Dominio de definición dunha función. 

- Recoñecemento sobre a gráfica da causa da descontinuidade dunha función 

nun punto. 

- Decisión sobre a continuidade ou descontinuidade dunha función. 

 

1. Utilizar os conceptos de límite e continuidade 

dunha función aplicándoos no cálculo de límites e 

o estudo da continuidade dunha función nun 

punto ou nun intervalo. 

1.1 Comprende o concepto de límite, realiza as operacións 

elementais do seu cálculo, aplica os procesos para resolver 

indeterminacións e determina a tendencia dunha función a partir 

do cálculo de límites 

Límite dunha función nun punto 

- Representación gráfica das distintas posibilidades de límites nun punto. 

- Cálculo de límites nun punto: 

De funcións continuas no punto.  

De funcións definidas a anacos. 

De cociente de polinomios. 

Límite dunha función en ou en – 

- Representación gráfica das distintas posibilidades de límites cando x e 

cando x. 

-  Cálculo de límites: 

De funcións polinómicas. 

De funcións inversas de polinómicas. 

De funcións racionais. 

 

Ramas infinitas asíntotas  

- Obtención das ramas infinitas dunha función polinómica cando .  

- Obtención das ramas infinitas dunha función racional cando x  c–, 

x c+, x e 

x  –. 

  

1.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do 

estudo do seu límite e do valor da función, para extraer 

conclusións en situacións reais. 

2. Coñecer os distintos tipos de ramas infinitas e 

domina a súa obtención en funcións polinomicas 

e racionais 

2.1 Coñece os distintos tipos de ramas infinitas (ramas 

parabólicas e ramas que se cinguen a asíntotas verticais 

horizontais e oblicuas) e calcúlaas en funcións polinómicas e 

racionais. 
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UNIDADE 7: INICIACIÓN AO CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIÓNS 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Derivada dunha función nun punto 

- Obtención da variación nun punto mediante o cálculo da TVM da función para 

un intervalo variable h e obtención do límite da expresión correspondente cando 

h 0. 

Función derivada doutras. Regras de derivación  

- Aplicación das regras de derivación para achar a derivada de funcións. 

 

 

 

 

  1. Coñecer a definición de derivada dunha 

función nun punto, interpretala graficamente e 

aplicala para o cálculo de casos concretos. 

1.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos 

axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver 

problemas 

2. Coñecer as regras de derivación e utilizalas 

para achar a función derivada doutra. 

2.1. Deriva funcións que son composición de varias funcións 

elementais mediante a regra da cadea. 
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b) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE AMPLIACIÓN (Non avaliables) 

 
 

UNIDADE 8: DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Dependencia estatística e dependencia funcional 

-  Estudo de exemplos. 

Distribucións bidimensionais 

-  Representación dunha distribución bidimensional mediante unha nube de puntos. 

Visualización do grao de relación que hai entre as dúas variables. 

Correlación. Recta de regresión 

-  Significado das dúas rectas de regresión. 

-  Cálculo do coeficiente de correlación e obtención da recta de regresión dunha 

distribución bidimensional. 

-  Utilización da calculadora en modo LR para o tratamento de distribucións bidimensionais. 

-  Utilización das distribucións bidimensionais para o estudo e interpretación de problemas 

sociolóxicos científicos ou da vida cotiá. 

Táboas de dobre entrada 

-  Interpretación. Representación gráfica. 

-  Tratamento coa calculadora. 

1.  Coñecer as distribucións 

bidimensionais representalas e 

analizalas mediante o seu coeficiente 

de correlación. Saber valerse da 

calculadora para almacenar datos e 

calcular estes parámetros. 

1.1.  Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos 

sen agrupar e agrupados, usando adecuadamente medios 

tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista 

estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos. 

  

 

 

 

1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en 

variables bidimensionais. 

2.  Coñecer e obter as ecuacións (con 

e sen calculadora) das rectas de 

regresión dunha distribución 

bidimensional e utilizalas para 

realizar estimacións. 

2.1.  Obtén (con ou sen calculadora) a ecuación, a recta de regresión 

de Y sobre X e válese dela para realizar estimacións, tendo en conta a 

fiabilidade dos resultados. 

2.2.  Coñece a existencia de dúas rectas de regresión, obtenas e 

representa, e relaciona o ángulo entrambas as dúas co valor da 

correlación. 
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UNIDADE 9 : DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DE VARIABLE DISCRETA 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Sucesos aleatorios e leis da probabilidade 

-  Cálculo de probabilidades en experiencias compostas 

dependentes e independentes. 

-  Diagramas de árbore. 

Distribucións da probabilidade de variable discreta 

-  Parámetros. 

-  Cálculo dos parámetros μ e σ dunha distribución de 

probabilidade de variable discreta, dada mediante unha táboa ou 

por un enunciado. 

Distribución binomial 

-  Experiencias dicotómicas. 

-  Recoñecemento de distribucións binomiais. 

-  Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial. 

-  Parámetros μ e σ dunha distribución binomial. 

-  Axuste dun conxunto de datos a unha distribución binomial. 

  1.  Calcular probabilidades en experiencias 

compostas. 

 1.1. Diferenza entre experiencias compostas independentes e 

dependentes e calcula probabilidades en ámbolos dous casos.  

 

  2.  Coñecer e manexar as distribucións de 

probabilidade de variable discreta e obter os seus 

parámetros. 

2.1. Recoñece ás variables discretas, constrúe a táboa  de distribución de 

probabilidade da variables, calcula os parámetros e extrae conclusións- 

  3.  Coñecer a distribución binomial, utilizala para 

calcular probabilidades e obter os seus parámetros. 

  3.1. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 

poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da 

distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 

ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións 
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UNIDADE 10: DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DE VARIABLE CONTINUA 

 

 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

   
Distribucións de probabilidade de variable continua 

-  Peculiaridades. 

-  Cálculo de probabilidades a partir da función de densidade. 

-  Interpretación dos parámetros μ e σ e en distribucións de probabilidade de variable 

continua, a partir da súa función de densidade, cando esta vén dada graficamente. 

Distribución normal 

-  Cálculo de probabilidades utilizando as táboas da normal N (0, 1). 

-  Obtención dun intervalo ao que corresponde unha determinada probabilidade. 

-  Distribucións normais   

N (μ, σ). Cálculo de probabilidades. 

A distribución binomial aproxímase á normal 

-  Identificación de distribucións binomiais que se poidan considerar razoablemente 

próximas a distribucións normais, e cálculo de probabilidades nelas por paso á normal 

correspondente. 

Axuste 

-  Axuste dun conxunto de datos a unha distribución normal. 

  1.  Coñecer as distribucións de 

probabilidade de variable continua e 

usalas para calcular probabilidades. 

  1.1.  Interpreta a función de probabilidade (ou función de 

densidade) dunha distribución de variable continua e calcula ou 

estima probabilidades a partir dela. 

  2.  Coñecer a distribución normal, 

interpretar os seus parámetros e utilizala 

para calcular probabilidades. 

2.1. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha 

distribución normal, e valora a súa importancia nas ciencias sociais 

  3.  Utilizar a distribución normal, cando 

corresponda, para achar probabilidades 

dalgunhas distribucións binomiais. 

3.1. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 

poden modelizarse mediante a distribución binomial a partir da 

súa aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións 

para que sexa válida. 
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CURSO: 2º DE BACHARELATO   MATERIA: MATEMÁTICAS II 

 

a) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES PARA CONTINUAR O PROGRESO FORMATIVO 

(Avaliables) 

UNIDADE 1.- ÁLXEBRA DE MATRICES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Matrices 

-  Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz 
cadrada, trasposta, simétrica, triangular... 

Operacións con matrices 

-  Suma, produto por un número, produto. Propiedades. 

Matrices cadradas 

-  Matriz unidade. 

-  Matriz inversa doutra. 

-  Obtención da inversa dunha matriz polo método de Gauss. 

-  Resolución de ecuacións matriciais. 

n-uplas de números reais 

-  Dependencia e independencia lineal. Propiedade fundamental. 

-  Obtención dunha n-upla combinación lineal doutras. 

-  Constatación de se un conxunto de n-uplas é LD ou LI. 

Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango dunha matriz por observación dos seus 
elementos (en casos evidentes). 

-  Cálculo do rango dunha matriz polo método de Gauss. 

-  Discusión do rango dunha matriz dependente dun parámetro. 

1.  Coñecer e utilizar eficazmente as 
matrices, as súas operacións e as súas 
propiedades. 

 

2.  Coñecer o significado de rango dunha 
matriz e calculalo mediante o método de 
Gauss. 

 

 

3.  Resolver problemas alxébricos mediante 
matrices e as súas operacións. 

1.1.  Realiza operacións combinadas con 
matrices. 

 

 

2.1.  Calcula o rango dunha matriz numérica. 

2.2.  Relaciona o rango dunha matriz coa 
dependencia lineal das súas filas ou as súas 
columnas. 

 

 

3.1.  Expresa un enunciado mediante unha 
relación matricial, resólveo e interpreta a 
solución dentro do contexto do enunciado. 

110



 

 

UNIDADE 2.- DETERMINANTES 

 

 

  

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Determinantes de ordes dous e tres 

-  Determinantes de orde dous. Propiedades. 

-  Determinantes de orde tres. Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de orde tres pola regra de Sarrus. 

Determinantes de orde n 

-  Menor dunha matriz. Menor complementario e adxunto dun elemento 
dunha matriz cadrada. Propiedades. 

-  Desenvolvemento dun determinante polos elementos dunha liña. 

-  Cálculo dun determinante “facendo ceros” nunha das súas liñas. 

-  Aplicacións das propiedades dos determinantes no cálculo destes e na 
comprobación de identidades. 

Rango dunha matriz mediante determinantes 

-  O rango dunha matriz como a máxima orde dos seus menores non nulos. 

-  Determinación do rango dunha matriz a partir dos seus menores. 

Cálculo da inversa dunha matriz 

-  Expresión da inversa dunha matriz a partir dos adxuntos dos seus 
elementos. 

-  Cálculo da inversa dunha matriz mediante determinantes 

1.  Dominar o automatismo para o 

cálculo de determinantes. 

 

 

 

2.  Coñecer as propiedades dos 

determinantes e aplicalas para o 

cálculo destes. 

 

 

 

 

 

3.  Coñecer a caracterización do 

rango dunha matriz pola orde dos 

seus menores, e aplicala a casos 

concretos. 

 

 

 

4.  Calcular a inversa dunha matriz 

mediante determinantes. 

1.1.  Calcula o valor numérico dun 
determinante ou obtén a expresión dun 
determinante  

3x3 con algunha letra. 

2.1.  Obtén o desenvolvemento (ou o 
valor) dun determinante no que 
interveñen letras, facendo uso razoado 
das propiedades dos determinantes. 

2.2.  Recoñece as propiedades que se 
utilizan nas igualdades entre 
determinantes. 

 

3.1.  Acha o rango dunha matriz 
numérica mediante determinantes. 

3.2.  Discute o valor do rango dunha 
matriz na que intervén un parámetro. 

 

 

4.1.  Recoñece a existencia ou non da 
inversa dunha matriz e calcúlaa no seu 
caso.. 
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UNIDADE 3.- SISTEMAS DE ECUACIÓNS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Sistemas de ecuacións lineais 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformacións que manteñen a equivalencia. 

-  Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 

-  Interpretación xeométrica dun sistema de ecuacións con dous 

ou tres incógnitas segundo sexa compatible ou incompatible, 

determinado ou indeterminado. 

Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de sistemas polo método de Gauss.  

Teorema de Rouché 

-  Aplicación do teorema de Rouché á discusión de sistemas de 
ecuacións. 

Regra de Cramer 

-  Aplicación da regra de Cramer á resolución de sistemas.  

Sistemas homoxéneos 

-  Resolución de sistemas homoxéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación do teorema de Rouché e da regra de Cramer á 
discusión e a resolución de sistemas dependentes dun ou máis 
parámetros. 

1.- Dominar os conceptos e a 

nomenclatura asociados aos 

sistemas de ecuacións e as súas 

solucións (compatible, 

incompatible, determinado, 

indeterminado), e interpretalos 

xeometricamente para 2 e 3 

incógnitas. 

 

2.- Coñecer e aplicar o método de 

Gauss para estudar e resolver 

sistemas de ecuacións lineais. 

 

3.- Coñecer o teorema de Rouché e 

a regra de Cramer e utilizalos para 

a discusión e a resolución de 

sistemas de ecuacións. 

 

 

 

4.- Resolver matricialmente 

sistemas nxn mediante a obtención 

da inversa da matriz dos 

coeficientes. 

5.- Resolver problemas alxébricos 

mediante sistemas de ecuacións. 

1.1.- Coñece o que significa que un sistema 
sexa incompatible ou compatible, 
determinado ou indeterminado, e aplica este 
coñecemento para formar un sistema de 
certo tipo ou para recoñecelo. 

1.2.- Interpreta xeometricamente sistemas 
lineais de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou 3 
incógnitas. 

2.1.-  Resolve sistemas de ecuacións lineais 
polo método de Gauss. 

3.1.- Aplica o teorema de Rouché para 
dilucidar como é un sistema de ecuacións 
lineais con coeficientes numéricos. 

3.2.- Aplica a regra de Cramer para resolver 
un sistema de ecuacións lineais, 2x2 ou 3x3, 
con solución única. 

3.3.- Cataloga como é (teorema de Rouché) e 
resolve, se é o caso, un sistema de ecuacións 
lineais con coeficientes numéricos. 

3.4.- Discute e resolve un sistema de 
ecuacións dependente dun parámetro. 

4.1.- Expresa matricialmente un sistema de 
ecuacións e, se é posible, resólveo achando a 
inversa da matriz dos coeficientes.  

5.1.- Expresa alxebricamente un enunciado 
mediante un sistema de ecuacións, resólveo 
e interpreta a solución dentro do contexto 
do enunciado. 
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UNIDADE 4.- VECTORES NO ESPAZO 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Vectores no espazo  

-  Operacións. Interpretación gráfica. 

-  Combinación lineal. 

-  Dependencia e independencia lineal. 

-  Base. Coordenadas. 

Produto escalar de vectores  

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo do módulo dun vector. 

-  Obtención dun vector coa dirección doutro e módulo predeterminado. 

-  Obtención do ángulo formado por dous vectores. 

-  Identificación da perpendicularidade de dous vectores. 

-  Cálculo do vector e proxección dun vector sobre a dirección doutro. 

Produto vectorial de vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Obtención dun vector perpendicular a outros dous. 

-  Cálculo da área do paralelogramo determinado por dous vectores. 

Produto mixto de tres vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo do volume dun paralelepípedo determinado por tres vectores. 

 

1.  Coñecer os vectores do espazo 

tridimensional e as súas 

operacións, e utilizalos para a 

resolución de problemas 

xeométricos. 

1.1.- Realiza operacións elementais (suma e 
produto por un número) con vectores, dados 
mediante as súas coordenadas, comprendendo 
e manexando correctamente os conceptos de 
dependencia, independencia lineal, e o de base. 

1.2.- Domina o produto escalar de dous 
vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas propiedades, e 
aplícao á resolución de problemas xeométricos 
(módulo dun vector, ángulo de dous vectores, 
vector proxección dun vector sobre outro e 
perpendicularidade de vectores). 

1.3.- Domina o produto vectorial de dous 
vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas propiedades, e 
aplícao á resolución de problemas xeométricos 
(vector perpendicular a outros dous, área do 
paralelogramo determinado por dous vectores). 

1.4.- Domina o produto mixto de tres vectores, 
o seu significado xeométrico, a súa expresión 
analítica e as súas propiedades, e aplícao á 
resolución de problemas xeométricos (volume 
do paralelepípedo determinado por tres 
vectores, decisión de se tres vectores son 
linealmente independentes). 
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UNIDADE 5.- PUNTOS, RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Sistema de referencia no espazo 

 - Coordenadas dun punto. 

 - Representación de puntos nun sistema de referencia ortonormal. 

Aplicación dos vectores a problemas xeométricos 

 - Punto que divide a un segmento nunha razón dada. 

 - Simétrico dun punto respecto a outro. 

 - Comprobación de se tres ou máis puntos están aliñados. 

Ecuacións dunha recta 

 - Ecuacións vectorial, paramétricas, continua e implícita da recta. 

 - Estudo das posicións relativas de dúas rectas. 

Ecuacións dun plano 

 - Ecuacións vectorial, paramétricas e implícita dun plano. Vector normal. 

 - Estudo da posición relativa de dous ou máis planos. 

 - Estudo da posición relativa dun plano e unha recta 

1.- Utilizar un sistema de 

referencia ortonormal no espazo 

e, nel, resolver problemas 

xeométricos facendo uso dos 

vectores cando conveña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Dominar as distintas formas 

de ecuacións de rectas e de 

planos, e utilizalas para resolver 

problemas afíns: pertenza de 

puntos a rectas ou a planos, 

posicións relativas de dúas rectas, 

de recta e plano, de dous 

planos... 

 

 

1.1.- Representa puntos de coordenadas 
sinxelas nun sistema de referencia 
ortonormal. 

1.2.-  Utiliza os vectores para resolver 
algúns problemas xeométricos: puntos de 
división dun segmento en partes iguais, 
comprobación de puntos aliñados, 
simétrico dun punto respecto a outro... 

 

2.1.- Resolve problemas afíns entre rectas 
(pertenza de puntos, paralelismo, posicións 
relativas) utilizando calquera das 
expresións (paramétricas, implícita, 
continua...). 

2.2.-Resolve problemas afíns entre planos 
(pertenza de puntos, paralelismo...) 
utilizando calquera das súas expresións 
(implícita ou paramétricas). 

2.3.- Resolve problemas afíns entre rectas e 
planos. 
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UNIDADE 6.- PROBLEMAS MÉTRICOS 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Ángulos entre rectas e planos 

 - Vector dirección dunha recta e vector normal a un plano. 

 - Obtención do ángulo entre dúas rectas, entre dous planos ou 
entre recta e plano. 

Distancia entre puntos, rectas e planos 

 - Cálculo da distancia entre dous puntos. 

 - Cálculo da distancia dun punto a unha recta por diversos 
procedementos. 

 - Distancia dun punto a un plano mediante a fórmula. 

 - Cálculo da distancia entre dúas rectas por diversos 
procedementos. 

Área dun triángulo e volume dun tetraedro 

 - Cálculo da área dun paralelogramo e dun triángulo. 

 - Cálculo do volume dun paralelepípedo e dun tetraedro. 

Lugares xeométricos no espazo 

 - Plano mediador dun segmento. 

 - Plano bisector dun ángulo diedro. 

 - Algunhas cuádricas (esfera)  como lugares xeométricos. 

 - Obtención do centro e do raio dunha esfera dada mediante a súa 
ecuación. 

1.- Obter o ángulo que forman 

dúas rectas, unha recta e un 

plano ou dous planos. 

 

2.- Achar a distancia entre dous 

puntos, dun punto a unha recta, 

dun punto a un plano ou entre 

dúas rectas que se cruzan. 

 

3.- Achar áreas e volumes 

utilizando o produto vectorial 

ou o produto mixto de vectores. 

 

4. -Resolver problemas métricos 

variados. 

 

 

5.- Obter analiticamente lugares 

xeométricos. 

 

 

1.1.- Calcula os ángulos entre rectas e planos. Obtén 

unha recta ou un plano coñecendo, como un dos 

datos, o ángulo que forma con outra figura (recta ou 

plano). 

2.1.- Acha a distancia entre dous puntos ou dun 

punto a un plano. 

2.2.- Acha a distancia dun punto a unha recta 

mediante o plano perpendicular á recta que pasa 

polo punto, ou ben facendo uso do produto 

vectorial. 

2.3.- Acha a distancia entre dúas rectas que se 

cruzan, xustificando o proceso seguido. 

3.1.- Acha a área dun paralelogramo ou dun 

triángulo. 

3.2. -Acha o volume dun paralelepípedo ou dun 

tetraedro. 

4.1.- Acha o simétrico dun punto respecto dunha 

recta ou dun plano. 

4.2.- Resolve problemas xeométricos nos que 

interveñan perpendicularidades, distancias, ángulos, 

incidencia, paralelismo... 

5.1.- Obtén a expresión analítica dun lugar 

xeométrico espacial definido por algunha 

propiedade 

5.2.- Escribe a ecuación dunha esfera a partir do seu 

centro e o seu raio, e recoñece o centro e o raio 

dunha esfera dada pola súa ecuación. 
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UNIDADE 7.- LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Límite dunha función 

- Límite dunha función cando x  ou  ax   

-  Representación gráfica. 

-  Límites laterais. 

-  Operacións con límites finitos. 

Expresións infinitas 

-  Infinitos da mesma orde. 

-  Infinito de orde superior a outro. 

-  Operacións con expresións infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites inmediatos (operacións con límites finitos evidentes ou 

comparación de infinitos de distinta orde). 

-  Indeterminación. Expresións indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cando  x  , x  

-  Cocientes de polinomios ou doutras expresións infinitas. 

-  Diferenzas de expresións infinitas. 

-  Potencias. Número e  

-  Cálculo de límites cando  ax  ,  ax e  , ax  :(Cocientes. Diferenzas. 

Potencias) 

Regra de L'Hôpital 

-  Cálculo de límites mediante a regra de L'Hôpital. 

Continuidade. Descontinuidades 

-  Continuidade nun punto. Tipos de descontinuidade.  

Continuidade nun intervalo 

1.- Dominar o concepto de 

límite nas súas distintas 

versións, coñecendo a súa 

interpretación gráfica e o seu 

enunciado preciso. 

 

 

 

 

2.- Calcular límites de todo 

tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  A partir dunha expresión do tipo 

 


 
x
límf x ;[ pode ser  + ,  , a , a   

ou  a ; e    pode ser  + ,  ,ou l ] 

represéntaa graficamente e describe 

correctamente a propiedade que o 

caracteriza (dado un 0  existe un  , ou 

ben, dado  k  existe  h.). 

2.1.  Calcula límites inmediatos que só 

requiran coñecer os resultados operativos e 

comparar infinitos. 

2.2.  Calcula límites ( x  ,ou x )de 

cocientes ou de diferenzas. 

2.3.  Calcula límites  ( x  ,ou x ) 

de potencias. 

2.4.  Calcula límites ( cx  ) de cocientes, 

distinguindo, se o caso o esixe, cando
 cx  e cando  cx . 

2.5.- Calcula límites ( cx  ) de potencias. 

3.1.- Recoñece se unha función é continua 

nun punto ou o tipo de descontinuidade que 

presenta nel. 

3.2.- Determina o valor dun ou dous 

parámetros para que unha función definida 

“a anacos” sexa continua no “punto (ou 
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-  Teoremas de Bolzano, Darboux e Weierstrass. 

-  Aplicación do teorema de Bolzano para detectar a existencia de raíces e para 

separalas. 

3.- Coñecer o concepto de 

continuidade nun punto e os 

distintos tipos de 

descontinuidades. 

 

4.- Coñecer a regra de 

L'Hôpital e aplicala ao cálculo 

de límites. 

 

5.- Coñecer o teorema de 

Bolzano e aplicalo para 

probar a existencia de raíces 

dunha función. 

puntos) de empalme”. 

4.1.- Calcula límites aplicando a regra de 

L'Hôpital. 

5.1.- Enuncia o teorema de Bolzano nun caso 

concreto e aplícao á separación de raíces 

dunha función. 

 

UNIDADE 8.- DERIVADAS.  

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Derivada dunha función nun punto 

 - Taxa de variación media. 

- Derivada dunha función nun punto. Interpretación. Derivadas laterais. 

- Obtención da derivada dunha función nun punto a partir da definición. 

Función derivada 

- Derivadas sucesivas. 

- Representación gráfica aproximada da función derivada doutra dada pola súa 
gráfica.  

- Estudo da derivabilidade dunha función nun punto estudando as derivadas laterais. 

Regras de derivación 

- Regras de derivación das funcións elementais e dos resultados operativos. 

- Derivada da función inversa doutra.  

1.-Dominar os conceptos 

asociados á derivada 

dunha función: derivada 

nun punto, derivadas 

laterais, función 

derivada... 

 

 

 

 

 

1.1.- Asocia a gráfica dunha función á da súa 
función derivada. 

1.2.- Acha a derivada dunha función nun 
punto a partir da definición. 

1.3.- Estuda a derivabilidade dunha función 
definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas 
laterais no “punto de empalme”. 

 

 

 

 

2.1.- Acha as derivadas de funcións non 
triviais. 
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- Derivada dunha función implícita. 

- Derivación logarítmica. 

Diferencial dunha función 

- Concepto de diferencial dunha función. 

- Aplicacións. 

 

 

 

 

 

 

2.-Coñecer as regras de 

derivación e utilizalas 

para achar a función 

derivada doutra. 

 

2.2.- Utiliza a derivación logarítmica para 
achar a derivada dunha función que o 
requira. 

2.3.- Acha a derivada dunha función 
coñecendo a da súa inversa. 

2.4.- Acha a derivada dunha función 
implícita.. 

 

UNIDADE 9.- Aplicacións das derivadas 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Aplicacións da primeira derivada 

- Obtención da tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 

- Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é crecente ou 
decrecente. 

- Obtención de máximos e mínimos relativos. 

- Resolución de problemas de optimización. 

Aplicacións da segunda derivada 

- Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é cóncava ou 
convexa. 

- Obtención de puntos de inflexión. 

Teoremas de Rolle e do valor medio 

1.-Achar a ecuación da recta tanxente a 

unha curva nun dos seus puntos. 

 

 

 

 

2.-Coñecer as propiedades que 

permiten estudar crecementos, 

decrecementos, máximos e mínimos 

relativos, tipo de curvatura, etc., e 

sabelas aplicar en casos concretos. 

1.1.- Dada unha función, explícita ou 
implícita, acha a ecuación da recta 
tanxente nun dos seus puntos. 

 

 

2.1.- Dada unha función, sabe decidir 
se é crecente ou decrecente, cóncava 
ou convexa, obtén os seus máximos e 
mínimos relativos e os seus puntos 
de inflexión. 

 

 

3.1.  Dada unha función, mediante a 
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- Constatación de se unha función cumpre ou non as hipóteses do teorema 
do valor medio ou do teorema de Rolle e obtención do punto onde cumpre 
(se é o caso) a tese.  

- Aplicación do teorema do valor medio á demostración de diversas 
propiedades.  

Teorema de Cauchy e regra de L'Hôpital 

- O teorema de Cauchy como xeneralización do teorema do valor medio. 

- Enfoque teórico da regra de L'Hôpital e a súa xustificación a partir do 
teorema de Cauchy. 

 

 

. 

 

 

 

3.-Dominar as estratexias necesarias 

para optimizar unha función. 

 

 

 

 

4.- Coñecer os teoremas de Rolle e do 

valor medio, e aplicalos a casos 

concretos. 

súa expresión analítica ou mediante 
un enunciado, encontra en que caso 
presenta un máximo ou un mínimo. 

 

4.1.  Aplica o teorema de Rolle ou o 
do valor medio a funcións concretas, 
probando se cumpre ou non as 
hipóteses e descubrindo, se é o caso, 
onde se cumpre a tese. 

 

UNIDADE 10.- REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Ferramentas básicas para a construción de curvas 

-  Dominio de definición, simetrías, periodicidade. 

-  Ramas infinitas: asíntotas e ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes cos eixes... 

Representación de funcións 

-  Representación de funcións polinómicas. 

-  Representación de funcións racionais. 

-  Representación de funcións calesquera. 

1.- Coñecer o papel que desempeñan as 

ferramentas básicas da análise (límites, 

derivadas...) na representación de 

funcións e dominar a representación 

sistemática de funcións polinómicas, 

racionais, trigonométricas, con radicais, 

exponenciais, logarítmicas... 

 

 

 

1.1.- Representa funcións polinómicas. 

1.2.- Representa funcións racionais. 

1.3.- Representa funcións 
trigonométricas. 

1.4.- Representa funcións exponenciais. 

1.5.- Representa funcións nas que 
interveña o valor absoluto. 

1.6.- Representa outros tipos de 
funcións. 
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UNIDADE 11.- CÁLCULO DE PRIMITIVAS 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Primitiva dunha función 

- Obtención de primitivas de funcións elementais. 

- Simplificación de expresións para facilitar a súa integración: 

  
 

 
ax

k
xQ

ax

xP





 

–Expresión dun radical como produto dun número por unha potencia de x. 

–Simplificacións trigonométricas. 

Cambio de variables baixo o signo integral 

-  Obtención de primitivas mediante cambio de variables: integración por 
substitución. 

Integración “por partes” 

- Cálculo de integrais “por partes”. 

Descomposición dunha función racional 

- Cálculo da integral dunha función racional descompoñéndoa en fraccións 
elementais. 

1.-Coñecer o concepto de primitiva 

dunha función e obter primitivas das 

funcións elementais. 

 

 

 

 

2.-Dominar os métodos básicos para 

a obtención de primitivas de 

funcións: substitución, “por partes”, 

integración de funcións racionais. 

 

1.1.-Acha a primitiva dunha función 
elemental ou dunha función que, 
mediante simplificacións 
adecuadas, se transforma en 
elemental desde a óptica da 
integración. 

 

2.1.-Acha a primitiva dunha función 
utilizando o método de 
substitución. 

2.2.-Acha a primitiva dunha función 
mediante a integración “por 
partes”. 

2.3.-Acha a primitiva dunha función 
racional cuxo denominador non 
teña raíces imaxinarias. 
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b) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE AMPLIACIÓN (Non avaliables) 

UNIDADE 12: A INTEGRAL DEFINIDA  

  

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Integral definida 

-  Concepto de integral definida. Propiedades. 

-  Expresión da área dunha figura plana coñecida mediante unha 
integral. 

Relación da integral coa derivada 

-  Teorema fundamental do cálculo. 

-  Regra de Barrow. 

Cálculo de áreas e volumes mediante integrais 

-  Cálculo da área entre unha curva e o eixe X. 

-  Cálculo da área delimitada entre dúas curvas. 

-  Cálculo do volume do corpo de revolución que se obtén ao xirar un 
arco de curva arredor do eixe X. 

-  Interpretación e cálculo dalgunhas integrais impropias. 

 

1.-Coñecer o concepto, a terminoloxía, as 

propiedades e a interpretación xeométrica 

da integral definida. 

 

2.- Comprender o teorema fundamental do 

cálculo e a súa importancia para relacionar 

a área baixo unha curva cunha primitiva da 

función correspondente. 

 

3.-Coñecer e aplicar a regra de Barrow para 

o cálculo de áreas. 

 

4.-Coñecer e aplicar a fórmula para achar o 

volume dun corpo de revolución. 

 

5.-Utilizar o cálculo integral para achar 

áreas de superficies delimitadas por unha 

función e o eixo de abscisas ou por dúas 

funcións 

1.1.-Acha a integral dunha  
b

a
dxxf )(

función, recoñecendo o recinto 
definido entre y = f (x), x=a, x=b, 
achando as súas dimensións e 
calculando a súa área mediante 
procedementos xeométricos 
elementais. 

2.1.-Responde a problemas teóricos 
relacionados co teorema fundamental 
do cálculo. 

3.1.-Calcula a área baixo unha curva 
entre dúas abscisas. 

3.2.-Calcula a área entre dúas curvas. 

4.1.-Acha o volume do corpo que se 
obtén ao xirar un arco de curva arredor 
do eixe X. 

5.1.-Acha a área dunha figura plana 
coñecida obtendo a expresión analítica 
da curva que a determina e integrando 
entre os límites adecuados.  
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UNIDADE 13.- AZAR E PROBABILIDADE 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Sucesos 

-  Operacións e propiedades. 

-  Recoñecemento e obtención de sucesos complementarios 

incompatibles, unión de sucesos, intersección de sucesos... 

-  Propiedades das operacións con sucesos. Leis de Morgan. 

Lei dos grandes números 

-  Frecuencia absoluta e frecuencia relativa dun suceso. 

-  Frecuencia e probabilidade. Lei dos grandes números. 

-  Propiedades da probabilidade. 

-  Xustificación das propiedades da probabilidade. 

Lei de Laplace 

-  Aplicación da lei de Laplace para o cálculo de probabilidades sinxelas. 

-  Recoñecemento de experiencias nas que non se pode aplicar a lei de 

Laplace. 

Probabilidade condicionada 

-  Dependencia e independencia de dous sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades condicionadas. 

Fórmula da probabilidade total 

-  Cálculo de probabilidades totais. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades “a posteriori”. 

1. - Coñecer e aplicar a linguaxe dos 

sucesos e a probabilidade asociada a 

eles, así como as súas operacións e 

propiedades. 

 

 

 

 

 

2.-  Coñecer os conceptos de 

probabilidade condicionada, 

dependencia e independencia de 

sucesos, probabilidade total e 

probabilidade “a posteriori”, e 

utilizalos para calcular probabilidades. 

 

 

 

1.1.- Expresa mediante operacións 
con sucesos un enunciado. 

1.2.- Aplica as leis da probabilidade 
para obter a probabilidade dun 
suceso a partir das probabilidades 
doutros. 

 

 

2.1.- Aplica os conceptos de 
probabilidade condicionada e 
independencia de sucesos para achar 
relacións teóricas entre eles. 

2.2.- Calcula probabilidades 
formuladas mediante enunciados que 
poden dar lugar a unha táboa de 
continxencia. 

2.3.- Calcula probabilidades totais ou 
“a posteriori” utilizando un diagrama 
en árbore ou as fórmulas 
correspondentes. 
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Táboas de continxencia 

-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións 

probabilísticos: táboas de continxencia. 

-  Manexo e interpretación das táboas de continxencia para formular e 

resolver algúns tipos de problemas de probabilidade. 

Diagrama en árbore 

-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións 

probabilísticos. 

-  Utilización do diagrama en árbore para describir o proceso de resolución 

de problemas con experiencias compostas. Cálculo de probabilidades 

totais e probabilidades “a posteriori”. 
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UNIDADE 14.- DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Distribucións estatísticas 

- Tipos de variable. Representación gráfica e cálculo de 
parámetros. 

- Interpretación de táboas e gráficas estatísticas. 

- Obtención da media e da desviación típica dunha 
distribución estatística. 

Distribución de probabilidade de variable discreta 

- Significado dos parámetros µ e σ. 

- Cálculo dos parámetros µ e σ en distribucións de 
probabilidade de variable discreta dadas mediante unha táboa 
ou por un enunciado. 

Distribución binomial 

- Recoñecemento de distribucións binomiais, cálculo de 
probabilidades e obtención dos seus parámetros. 

Distribución de probabilidade de variable continua 

- Comprensión das súas peculiaridades. 

- Función de densidade. 

- Recoñecemento de distribucións de variable continua. 

- Cálculo de probabilidades a partir da función de densidade. 

Distribución normal 

- Cálculo de probabilidades utilizando as táboas da N (0, 1). 

- Aproximación da distribución binomial á normal. 

- Identificación de distribucións binomiais que se poidan 
considerar razoablemente próximas a distribucións normais e 
cálculo de probabilidades nelas por paso á normal 
correspondente. 

1.- Coñecer as distribucións de probabilidade 

de variable discreta e obter os seus 

parámetros. 

 

2.- Coñecer a distribución binomial, utilizala 

para calcular probabilidades e obter os seus 

parámetros. 

 

 

3.-  Coñecer as distribucións de probabilidade 

de variable continua. 

 

4.-  Coñecer a distribución normal, interpretar 

os seus parámetros e utilizala para calcular 

probabilidades. 

 

 

 

 

 

5.- Coñecer a posibilidade de utilizar a 

distribución normal para calcular 

probabilidades dalgunhas distribucións 

binomiais e utilizala eficazmente.). 

1.1.- Constrúe a táboa dunha distribución de 

probabilidade de variable discreta e calcula os 

seus parámetros   e  . 

2.1.-  Recoñece se certa experiencia aleatoria 

pode ser descrita ou non mediante unha 

distribución binomial identificar nela n e p. 

2.2.- Calcula probabilidades nunha 

distribución binomial e acha os seus 

parámetros. 

3.1.  Interpreta a función de probabilidade 

(ou función de densidade) dunha distribución 

de variable continua e calcula ou estima 

probabilidades a partir dela. 

4.1.- Manexa con destreza a táboa da N(0, 1) 

e utilízaa para calcular probabilidades. 

4.2.- Coñece a relación que existe entre as 

distintas curvas normais e utiliza a tipificación 

da variable para calcular probabilidades 

nunha distribución  ,N  

4.3.- Obtén un intervalo centrado na media 

ao que corresponda unha probabilidade 

previamente determinada. 

5.1.- Dada unha distribución binomial 

recoñece a posibilidade de aproximala por 

unha normal, obtén os seus parámetros e 

calcula probabilidades a partir dela. 
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CURSO: 2º DE BACHARELATO ADULTOS  MATERIA: MATEMÁTICAS II 

a) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES PARA CONTINUAR O PROGRESO FORMATIVO 

(Avaliables) 

UNIDADE 1.- ÁLXEBRA DE MATRICES.  

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN 
ESTANDARES DE 

APRENDIZAXE 

Matrices 

-  Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cadrada, trasposta, 
simétrica, triangular... 

Operacións con matrices 

-  Suma, produto por un número, produto. Propiedades. 

Matrices cadradas 

-  Matriz unidade. 

-  Matriz inversa doutra. 

-  Obtención da inversa dunha matriz polo método de Gauss. 

-  Resolución de ecuacións matriciais. 

n-uplas de números reais 

-  Dependencia e independencia lineal. Propiedade fundamental. 

-  Obtención dunha n-upla combinación lineal doutras. 

-  Constatación de se un conxunto de n-uplas é LD ou LI. 

Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango dunha matriz por observación dos seus elementos (en casos evidentes). 

-  Cálculo do rango dunha matriz polo método de Gauss. 

-  Discusión do rango dunha matriz dependente dun parámetro. 

1.  Coñecer e utilizar 
eficazmente as matrices, 
as súas operacións e as 
súas propiedades. 

 

2.  Coñecer o significado 
de rango dunha matriz e 
calculalo mediante o 
método de Gauss. 

 

 

3.  Resolver problemas 
alxébricos mediante 
matrices e as súas 
operacións. 

1.1.  Realiza operacións 
combinadas con matrices. 

 

 

2.1.  Calcula o rango dunha 
matriz numérica. 

2.2.  Relaciona o rango dunha 
matriz coa dependencia lineal 
das súas filas ou as súas 
columnas. 

 

 

3.1.  Expresa un enunciado 
mediante unha relación 
matricial, resólveo e 
interpreta a solución dentro 
do contexto do enunciado. 
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UNIDADE 2.- DETERMINANTES 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN 
ESTANDARES DE 

APRENDIZAXE 

Determinantes de ordes dous e tres 

-  Determinantes de orde dous. Propiedades. 

-  Determinantes de orde tres. Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de orde tres pola regra de Sarrus. 

Determinantes de orde n 

-  Menor dunha matriz. Menor complementario e adxunto dun elemento dunha matriz 
cadrada. Propiedades. 

-  Desenvolvemento dun determinante polos elementos dunha liña. 

-  Cálculo dun determinante “facendo ceros” nunha das súas liñas. 

-  Aplicacións das propiedades dos determinantes no cálculo destes e na comprobación 
de identidades. 

Rango dunha matriz mediante determinantes 

-  O rango dunha matriz como a máxima orde dos seus menores non nulos. 

-  Determinación do rango dunha matriz a partir dos seus menores. 

Cálculo da inversa dunha matriz 

-  Expresión da inversa dunha matriz a partir dos adxuntos dos seus elementos. 

-  Cálculo da inversa dunha matriz mediante determinantes 

1.  Dominar o automatismo para o cálculo 

de determinantes. 

 

 

 

2.  Coñecer as propiedades dos 

determinantes e aplicalas para o cálculo 

destes. 

 

 

 

 

 

3.  Coñecer a caracterización do rango 

dunha matriz pola orde dos seus menores, 

e aplicala a casos concretos. 

 

 

 

4.  Calcular a inversa dunha matriz 

mediante determinantes. 

1.1.  Calcula o valor 
numérico dun determinante 
ou obtén a expresión dun 
determinante  

3x3 con algunha letra. 

 

2.1.  Obtén o 
desenvolvemento (ou o 
valor) dun determinante no 
que interveñen letras, 
facendo uso razoado das 
propiedades dos 
determinantes. 

2.2.  Recoñece as 
propiedades que se utilizan 
nas igualdades entre 
determinantes. 

 

3.1.  Acha o rango dunha 
matriz numérica mediante 
determinantes. 

3.2.  Discute o valor do rango 
dunha matriz na que 
intervén un parámetro. 

 

4.1.  Recoñece a existencia 
ou non da inversa dunha 
matriz e calcúlaa no seu 
caso.. 
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UNIDADE 3.- SISTEMAS DE ECUACIÓNS  

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Sistemas de ecuacións lineais 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformacións que manteñen a equivalencia. 

-  Sistema compatible, incompatible, determinado, 
indeterminado. 

-  Interpretación xeométrica dun sistema de ecuacións con dous 

ou tres incógnitas segundo sexa compatible ou incompatible, 

determinado ou indeterminado. 

Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de sistemas polo método de Gauss.  

Teorema de Rouché 

-  Aplicación do teorema de Rouché á discusión de sistemas de 
ecuacións. 

Regra de Cramer 

-  Aplicación da regra de Cramer á resolución de sistemas.  

Sistemas homoxéneos 

-  Resolución de sistemas homoxéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación do teorema de Rouché e da regra de Cramer á 
discusión e a resolución de sistemas dependentes dun ou máis 
parámetros. 

1.- Dominar os conceptos e a 

nomenclatura asociados aos sistemas 

de ecuacións e as súas solucións 

(compatible, incompatible, 

determinado, indeterminado), e 

interpretalos xeometricamente para 2 e 

3 incógnitas. 

 

2.- Coñecer e aplicar o método de 

Gauss para estudar e resolver sistemas 

de ecuacións lineais. 

 

3.- Coñecer o teorema de Rouché e a 

regra de Cramer e utilizalos para a 

discusión e a resolución de sistemas de 

ecuacións. 

 

 

 

4.- Resolver matricialmente sistemas 

nxn mediante a obtención da inversa da 

matriz dos coeficientes. 

 

5.- Resolver problemas alxébricos 

mediante sistemas de ecuacións. 

1.1.- Coñece o que significa que un sistema sexa 
incompatible ou compatible, determinado ou 
indeterminado, e aplica este coñecemento para 
formar un sistema de certo tipo ou para 
recoñecelo. 

1.2.- Interpreta xeometricamente sistemas 
lineais de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou 3 
incógnitas. 

2.1.-  Resolve sistemas de ecuacións lineais polo 
método de Gauss. 

3.1.- Aplica o teorema de Rouché para dilucidar 
como é un sistema de ecuacións lineais con 
coeficientes numéricos. 

3.2.- Aplica a regra de Cramer para resolver un 
sistema de ecuacións lineais, 2x2 ou 3x3, con 
solución única. 

3.3.- Cataloga como é (teorema de Rouché) e 
resolve, se é o caso, un sistema de ecuacións 
lineais con coeficientes numéricos. 

3.4.- Discute e resolve un sistema de ecuacións 
dependente dun parámetro. 

4.1.- Expresa matricialmente un sistema de 
ecuacións e, se é posible, resólveo achando a 
inversa da matriz dos coeficientes.  

5.1.- Expresa alxebricamente un enunciado 
mediante un sistema de ecuacións, resólveo e 
interpreta a solución dentro do contexto do 
enunciado. 
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UNIDADE 4.- VECTORES NO ESPAZO 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Vectores no espazo  

-  Operacións. Interpretación gráfica. 

-  Combinación lineal. 

-  Dependencia e independencia lineal. 

-  Base. Coordenadas. 

Produto escalar de vectores  

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo do módulo dun vector. 

-  Obtención dun vector coa dirección doutro e módulo predeterminado. 

-  Obtención do ángulo formado por dous vectores. 

-  Identificación da perpendicularidade de dous vectores. 

-  Cálculo do vector e proxección dun vector sobre a dirección doutro. 

Produto vectorial de vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Obtención dun vector perpendicular a outros dous. 

-  Cálculo da área do paralelogramo determinado por dous vectores. 

Produto mixto de tres vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo do volume dun paralelepípedo determinado por tres vectores. 

 

1.  Coñecer os vectores do espazo 

tridimensional e as súas 

operacións, e utilizalos para a 

resolución de problemas 

xeométricos. 

1.1.- Realiza operacións elementais (suma e 
produto por un número) con vectores, 
dados mediante as súas coordenadas, 
comprendendo e manexando 
correctamente os conceptos de 
dependencia, independencia lineal, e o de 
base. 

1.2.- Domina o produto escalar de dous 
vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas propiedades, e 
aplícao á resolución de problemas 
xeométricos (módulo dun vector, ángulo de 
dous vectores, vector proxección dun vector 
sobre outro e perpendicularidade de 
vectores). 

1.3.- Domina o produto vectorial de dous 
vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas propiedades, e 
aplícao á resolución de problemas 
xeométricos (vector perpendicular a outros 
dous, área do paralelogramo determinado 
por dous vectores). 

1.4.- Domina o produto mixto de tres 
vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas propiedades, e 
aplícao á resolución de problemas 
xeométricos (volume do paralelepípedo 
determinado por tres vectores, decisión de 
se tres vectores son linealmente 
independentes). 
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UNIDADE 5.- PUNTOS, RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN 
ESTANDARES DE 

APRENDIZAXE 

Sistema de referencia no espazo 

 - Coordenadas dun punto. 

 - Representación de puntos nun sistema de referencia ortonormal. 

Aplicación dos vectores a problemas xeométricos 

 - Punto que divide a un segmento nunha razón dada. 

 - Simétrico dun punto respecto a outro. 

 - Comprobación de se tres ou máis puntos están aliñados. 

Ecuacións dunha recta 

 - Ecuacións vectorial, paramétricas, continua e implícita da recta. 

 - Estudo das posicións relativas de dúas rectas. 

Ecuacións dun plano 

 - Ecuacións vectorial, paramétricas e implícita dun plano. Vector normal. 

 - Estudo da posición relativa de dous ou máis planos. 

 - Estudo da posición relativa dun plano e unha recta 

1.- Utilizar un sistema de 

referencia ortonormal no 

espazo e, nel, resolver 

problemas xeométricos facendo 

uso dos vectores cando 

conveña. 

 

 

 

 

 

2.- Dominar as distintas formas 

de ecuacións de rectas e de 

planos, e utilizalas para resolver 

problemas afíns: pertenza de 

puntos a rectas ou a planos, 

posicións relativas de dúas 

rectas, de recta e plano, de 

dous planos... 

1.1.- Representa puntos de 
coordenadas sinxelas nun 
sistema de referencia 
ortonormal. 

1.2.-  Utiliza os vectores para 
resolver algúns problemas 
xeométricos: puntos de 
división dun segmento en 
partes iguais, comprobación 
de puntos aliñados, simétrico 
dun punto respecto a outro... 

 

2.1.- Resolve problemas afíns 
entre rectas (pertenza de 
puntos, paralelismo, posicións 
relativas) utilizando calquera 
das expresións (paramétricas, 
implícita, continua...). 

2.2.-Resolve problemas afíns 
entre planos (pertenza de 
puntos, paralelismo...) 
utilizando calquera das súas 
expresións (implícita ou 
paramétricas). 

2.3.- Resolve problemas afíns 
entre rectas e planos. 
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UNIDADE 6.- PROBLEMAS MÉTRICOS 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Ángulos entre rectas e planos 

 - Vector dirección dunha recta e vector normal a un plano. 

 - Obtención do ángulo entre dúas rectas, entre dous planos ou entre recta e plano. 

Distancia entre puntos, rectas e planos 

 - Cálculo da distancia entre dous puntos. 

 - Cálculo da distancia dun punto a unha recta por diversos procedementos. 

 - Distancia dun punto a un plano mediante a fórmula. 

 - Cálculo da distancia entre dúas rectas por diversos procedementos. 

Área dun triángulo e volume dun tetraedro 

 - Cálculo da área dun paralelogramo e dun triángulo. 

 - Cálculo do volume dun paralelepípedo e dun tetraedro. 

Lugares xeométricos no espazo 

 - Plano mediador dun segmento. 

 - Plano bisector dun ángulo diedro. 

 - Algunhas cuádricas (esfera)  como lugares xeométricos. 

 - Obtención do centro e do raio dunha esfera dada mediante a súa ecuación. 

1.- Obter o ángulo que 

forman dúas rectas, 

unha recta e un plano 

ou dous planos. 

 

2.- Achar a distancia 

entre dous puntos, dun 

punto a unha recta, dun 

punto a un plano ou 

entre dúas rectas que se 

cruzan. 

 

3.- Achar áreas e 

volumes utilizando o 

produto vectorial ou o 

produto mixto de 

vectores. 

 

4. -Resolver problemas 

métricos variados. 

 

 

5.- Obter analiticamente 

lugares xeométricos. 

1.1.- Calcula os ángulos entre rectas e planos. 

Obtén unha recta ou un plano coñecendo, como un 

dos datos, o ángulo que forma con outra figura 

(recta ou plano). 

2.1.- Acha a distancia entre dous puntos ou dun 

punto a un plano. 

2.2.- Acha a distancia dun punto a unha recta 

mediante o plano perpendicular á recta que pasa 

polo punto, ou ben facendo uso do produto 

vectorial. 

2.3.- Acha a distancia entre dúas rectas que se 

cruzan, xustificando o proceso seguido. 

3.1.- Acha a área dun paralelogramo ou dun 

triángulo. 

3.2. -Acha o volume dun paralelepípedo ou dun 

tetraedro. 

4.1.- Acha o simétrico dun punto respecto dunha 

recta ou dun plano. 

4.2.- Resolve problemas xeométricos nos que 

interveñan perpendicularidades, distancias, 

ángulos, incidencia, paralelismo... 

5.1.- Obtén a expresión analítica dun lugar 

xeométrico espacial definido por algunha 

propiedade 

5.2.- Escribe a ecuación dunha esfera a partir do seu 

centro e o seu raio, e recoñece o centro e o raio 

dunha esfera dada pola súa ecuación. 
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UNIDADE 7.- LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Límite dunha función 

- Límite dunha función cando x  ou  ax   

-  Representación gráfica. 

-  Límites laterais. 

-  Operacións con límites finitos. 

Expresións infinitas 

-  Infinitos da mesma orde. 

-  Infinito de orde superior a outro. 

-  Operacións con expresións infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites inmediatos (operacións con límites finitos evidentes ou comparación de 

infinitos de distinta orde). 

-  Indeterminación. Expresións indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cando  x  , x  

-  Cocientes de polinomios ou doutras expresións infinitas. 

-  Diferenzas de expresións infinitas. 

-  Potencias. Número e  

-  Cálculo de límites cando 
 ax  , 

 ax e  , ax  :(Cocientes. Diferenzas. Potencias) 

Regra de L'Hôpital 

-  Cálculo de límites mediante a regra de L'Hôpital. 

Continuidade. Descontinuidades 

-  Continuidade nun punto. Tipos de descontinuidade.  

Continuidade nun intervalo 

-  Teoremas de Bolzano, Darboux e Weierstrass. 

-  Aplicación do teorema de Bolzano para detectar a existencia de raíces e para separalas. 

1.- Dominar o concepto de 

límite nas súas distintas 

versións, coñecendo a súa 

interpretación gráfica e o seu 

enunciado preciso. 

 

2.- Calcular límites de todo tipo. 

 

 

 

 

 

3.- Coñecer o concepto de 

continuidade nun punto e os 

distintos tipos de 

descontinuidades. 

 

4.- Coñecer a regra de L'Hôpital 

e aplicala ao cálculo de límites. 

 

5.- Coñecer o teorema de 

Bolzano e aplicalo para probar a 

existencia de raíces dunha 

función. 

1.1.  A partir dunha expresión do tipo 

 


 
x
límf x ;[ pode ser  + ,  , a , a   ou  

a ; e    pode ser  + ,  ,ou l ] represéntaa 

graficamente e describe correctamente a 

propiedade que o caracteriza (dado un 0  

existe un  , ou ben, dado  k  existe  h.). 

2.1.  Calcula límites inmediatos que só requiran 

coñecer os resultados operativos e comparar 

infinitos. 

2.2.  Calcula límites ( x  ,ou x )de 

cocientes ou de diferenzas. 

2.3.  Calcula límites  ( x  ,ou x ) de 

potencias. 

2.4.  Calcula límites ( cx  ) de cocientes, 

distinguindo, se o caso o esixe, cando
 cx  e 

cando 
 cx . 

2.5.- Calcula límites ( cx  ) de potencias. 

3.1.- Recoñece se unha función é continua nun 

punto ou o tipo de descontinuidade que presenta 

nel. 

3.2.- Determina o valor dun ou dous parámetros 

para que unha función definida “a anacos” sexa 

continua no “punto (ou puntos) de empalme”. 

4.1.- Calcula límites aplicando a regra de L'Hôpital. 

5.1.- Enuncia o teorema de Bolzano nun caso 

concreto e aplícao á separación de raíces dunha 

función. 
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UNIDADE 8.- DERIVADAS.  

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Derivada dunha función nun punto 

 - Taxa de variación media. 

- Derivada dunha función nun punto. Interpretación. Derivadas laterais. 

- Obtención da derivada dunha función nun punto a partir da definición. 

Función derivada 

- Derivadas sucesivas. 

- Representación gráfica aproximada da función derivada doutra dada pola súa 
gráfica.  

- Estudo da derivabilidade dunha función nun punto estudando as derivadas 
laterais. 

Regras de derivación 

- Regras de derivación das funcións elementais e dos resultados operativos. 

- Derivada da función inversa doutra.  

- Derivada dunha función implícita. 

- Derivación logarítmica. 

Diferencial dunha función 

- Concepto de diferencial dunha función. 

- Aplicacións. 

1.-Dominar os conceptos asociados 

á derivada dunha función: derivada 

nun punto, derivadas laterais, 

función derivada... 

 

 

 

 

 

 

2.-Coñecer as regras de derivación 

e utilizalas para achar a función 

derivada doutra. 

 

1.1.- Asocia a gráfica dunha función 
á da súa función derivada. 

1.2.- Acha a derivada dunha función 
nun punto a partir da definición. 

1.3.- Estuda a derivabilidade dunha 
función definida “a anacos”, 
recorrendo ás derivadas laterais no 
“punto de empalme”. 

 

 

 

 

2.1.- Acha as derivadas de funcións 
non triviais. 

2.2.- Utiliza a derivación logarítmica 
para achar a derivada dunha función 
que o requira. 

2.3.- Acha a derivada dunha función 
coñecendo a da súa inversa. 

2.4.- Acha a derivada dunha función 
implícita.. 
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UNIDADE 9.- Aplicacións das derivadas 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Aplicacións da primeira derivada 

- Obtención da tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 

- Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é crecente ou decrecente. 

- Obtención de máximos e mínimos relativos. 

- Resolución de problemas de optimización. 

Aplicacións da segunda derivada 

- Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é cóncava ou convexa. 

- Obtención de puntos de inflexión. 

Teoremas de Rolle e do valor medio 

- Constatación de se unha función cumpre ou non as hipóteses do teorema do valor medio 
ou do teorema de Rolle e obtención do punto onde cumpre (se é o caso) a tese.  

- Aplicación do teorema do valor medio á demostración de diversas propiedades.  

Teorema de Cauchy e regra de L'Hôpital 

- O teorema de Cauchy como xeneralización do teorema do valor medio. 

- Enfoque teórico da regra de L'Hôpital e a súa xustificación a partir do teorema de Cauchy. 

 

 

. 

1.-Achar a ecuación da recta 

tanxente a unha curva nun dos 

seus puntos. 

 

 

2.-Coñecer as propiedades que 

permiten estudar crecementos, 

decrecementos, máximos e 

mínimos relativos, tipo de 

curvatura, etc., e sabelas aplicar 

en casos concretos. 

 

3.-Dominar as estratexias 

necesarias para optimizar unha 

función. 

 

 

4.- Coñecer os teoremas de Rolle 

e do valor medio, e aplicalos a 

casos concretos. 

1.1.- Dada unha función, explícita 
ou implícita, acha a ecuación da 
recta tanxente nun dos seus 
puntos. 

 

 

2.1.- Dada unha función, sabe 
decidir se é crecente ou 
decrecente, cóncava ou convexa, 
obtén os seus máximos e mínimos 
relativos e os seus puntos de 
inflexión. 

 

 

3.1.  Dada unha función, mediante 
a súa expresión analítica ou 
mediante un enunciado, encontra 
en que caso presenta un máximo 
ou un mínimo. 

 

4.1.  Aplica o teorema de Rolle ou 
o do valor medio a funcións 
concretas, probando se cumpre ou 
non as hipóteses e descubrindo, se 
é o caso, onde se cumpre a tese. 
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UNIDADE 10.- REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Ferramentas básicas para a construción de curvas 

-  Dominio de definición, simetrías, periodicidade. 

-  Ramas infinitas: asíntotas e ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes cos eixes... 

Representación de funcións 

-  Representación de funcións polinómicas. 

-  Representación de funcións racionais. 

-  Representación de funcións calesquera. 

1.- Coñecer o papel que 

desempeñan as ferramentas básicas 

da análise (límites, derivadas...) na 

representación de funcións e 

dominar a representación 

sistemática de funcións polinómicas, 

racionais, trigonométricas, con 

radicais, exponenciais, logarítmicas... 

 

 

 

1.1.- Representa funcións 
polinómicas. 

1.2.- Representa funcións racionais. 

1.3.- Representa funcións 
trigonométricas. 

1.4.- Representa funcións 
exponenciais. 

1.5.- Representa funcións nas que 
interveña o valor absoluto. 

1.6.- Representa outros tipos de 
funcións. 
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b) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE AMPLIACIÓN (Non avaliables) 

 

UNIDADE 11.- CÁLCULO DE PRIMITIVAS(Non avaliable ) 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Primitiva dunha función 

- Obtención de primitivas de funcións elementais. 

- Simplificación de expresións para facilitar a súa integración: 

  
 

 
ax

k
xQ

ax

xP





 

–Expresión dun radical como produto dun número por unha potencia de x. 

–Simplificacións trigonométricas. 

Cambio de variables baixo o signo integral 

-  Obtención de primitivas mediante cambio de variables: integración por 
substitución. 

Integración “por partes” 

- Cálculo de integrais “por partes”. 

Descomposición dunha función racional 

- Cálculo da integral dunha función racional descompoñéndoa en fraccións 
elementais. 

1.-Coñecer o concepto de primitiva 

dunha función e obter primitivas das 

funcións elementais. 

 

 

 

 

2.-Dominar os métodos básicos para 

a obtención de primitivas de 

funcións: substitución, “por partes”, 

integración de funcións racionais. 

 

1.1.-Acha a primitiva dunha 
función elemental ou dunha 
función que, mediante 
simplificacións adecuadas, se 
transforma en elemental desde a 
óptica da integración. 

 

2.1.-Acha a primitiva dunha 
función utilizando o método de 
substitución. 

2.2.-Acha a primitiva dunha 
función mediante a integración 
“por partes”. 

2.3.-Acha a primitiva dunha 
función racional cuxo 
denominador non teña raíces 
imaxinarias. 
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UNIDADE 12: A INTEGRAL DEFINIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Integral definida 

-  Concepto de integral definida. Propiedades. 

-  Expresión da área dunha figura plana coñecida mediante unha integral. 

Relación da integral coa derivada 

-  Teorema fundamental do cálculo. 

-  Regra de Barrow. 

Cálculo de áreas e volumes mediante integrais 

-  Cálculo da área entre unha curva e o eixe X. 

-  Cálculo da área delimitada entre dúas curvas. 

-  Cálculo do volume do corpo de revolución que se obtén ao xirar un arco de curva 
arredor do eixe X. 

-  Interpretación e cálculo dalgunhas integrais impropias. 

 

1.-Coñecer o concepto, a 

terminoloxía, as propiedades e a 

interpretación xeométrica da 

integral definida. 

 

2.- Comprender o teorema 

fundamental do cálculo e a súa 

importancia para relacionar a área 

baixo unha curva cunha primitiva da 

función correspondente. 

 

3.-Coñecer e aplicar a regra de 

Barrow para o cálculo de áreas. 

 

4.-Coñecer e aplicar a fórmula para 

achar o volume dun corpo de 

revolución. 

 

5.-Utilizar o cálculo integral para 

achar áreas de superficies 

delimitadas por unha función e o 

eixo de abscisas ou por dúas 

funcións 

1.1.-Acha a integral dunha  


b

a
dxxf )( función, recoñecendo o 

recinto definido entre y = f (x), x=a, 
x=b, achando as súas dimensións e 
calculando a súa área mediante 
procedementos xeométricos 
elementais. 

2.1.-Responde a problemas teóricos 
relacionados co teorema 
fundamental do cálculo. 

3.1.-Calcula a área baixo unha curva 
entre dúas abscisas. 

3.2.-Calcula a área entre dúas 
curvas. 

4.1.-Acha o volume do corpo que se 
obtén ao xirar un arco de curva 
arredor do eixe X. 

5.1.-Acha a área dunha figura plana 
coñecida obtendo a expresión 
analítica da curva que a determina e 
integrando entre os límites 
adecuados.  
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UNIDADE 14.- DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE  

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Sucesos 

-  Operacións e propiedades. 

-  Recoñecemento e obtención de sucesos complementarios incompatibles, unión de sucesos, intersección de 

sucesos... 

-  Propiedades das operacións con sucesos. Leis de Morgan. 

Lei dos grandes números 

-  Frecuencia absoluta e frecuencia relativa dun suceso. 

-  Frecuencia e probabilidade. Lei dos grandes números. 

-  Propiedades da probabilidade. 

-  Xustificación das propiedades da probabilidade. 

Lei de Laplace 

-  Aplicación da lei de Laplace para o cálculo de probabilidades sinxelas. 

-  Recoñecemento de experiencias nas que non se pode aplicar a lei de Laplace. 

Probabilidade condicionada 

-  Dependencia e independencia de dous sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades condicionadas. 

Fórmula da probabilidade total 

-  Cálculo de probabilidades totais. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades “a posteriori”. 

Táboas de continxencia 

-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións probabilísticos: táboas de continxencia. 

-  Manexo e interpretación das táboas de continxencia para formular e resolver algúns tipos de problemas de 

probabilidade. 

Diagrama en árbore 

-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións probabilísticos. 

-  Utilización do diagrama en árbore para describir o proceso de resolución de problemas con experiencias 

compostas. Cálculo de probabilidades totais e probabilidades “a posteriori”. 

  

1. - Coñecer e aplicar a linguaxe 

dos sucesos e a probabilidade 

asociada a eles, así como as 

súas operacións e propiedades. 

 

 

2.-  Coñecer os conceptos de 

probabilidade condicionada, 

dependencia e independencia 

de sucesos, probabilidade total 

e probabilidade “a posteriori”, 

e utilizalos para calcular 

probabilidades. 

 

 

 

1.1.- Expresa mediante operacións con 

sucesos un enunciado. 

1.2.- Aplica as leis da probabilidade 

para obter a probabilidade dun suceso 

a partir das probabilidades doutros. 

 

 

2.1.- Aplica os conceptos de 

probabilidade condicionada e 

independencia de sucesos para achar 

relacións teóricas entre eles. 

2.2.- Calcula probabilidades formuladas 

mediante enunciados que poden dar 

lugar a unha táboa de continxencia. 

2.3.- Calcula probabilidades totais ou “a 

posteriori” utilizando un diagrama en 

árbore ou as fórmulas 

correspondentes. 
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CURSO: 2º DE BACHARELATO   MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II 

a) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES  PARA CONTINUAR O PROGRESO 

FORMATIVO(Avaliables) 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Distribucións estatísticas 

- Tipos de variable. Representación gráfica e cálculo de 
parámetros. 

- Interpretación de táboas e gráficas estatísticas. 

- Obtención da media e da desviación típica dunha 
distribución estatística. 

Distribución de probabilidade de variable discreta 

- Significado dos parámetros µ e σ. 

- Cálculo dos parámetros µ e σ en distribucións de 
probabilidade de variable discreta dadas mediante unha táboa 
ou por un enunciado. 

Distribución binomial 

- Recoñecemento de distribucións binomiais, cálculo de 
probabilidades e obtención dos seus parámetros. 

Distribución de probabilidade de variable continua 

- Comprensión das súas peculiaridades. 

- Función de densidade. 

- Recoñecemento de distribucións de variable continua. 

- Cálculo de probabilidades a partir da función de densidade. 

Distribución normal 

- Cálculo de probabilidades utilizando as táboas da N (0, 1). 

- Aproximación da distribución binomial á normal. 

- Identificación de distribucións binomiais que se poidan 
considerar razoablemente próximas a distribucións normais e 
cálculo de probabilidades nelas por paso á normal 
correspondente. 

1.- Coñecer as distribucións de 

probabilidade de variable discreta e obter 

os seus parámetros. 

 

2.- Coñecer a distribución binomial, 

utilizala para calcular probabilidades e 

obter os seus parámetros. 

 

 

3.-  Coñecer as distribucións de 

probabilidade de variable continua. 

4.-  Coñecer a distribución normal, 

interpretar os seus parámetros e utilizala 

para calcular probabilidades. 

 

 

 

5.- Coñecer a posibilidade de utilizar a 

distribución normal para calcular 

probabilidades dalgunhas distribucións 

binomiais e utilizala eficazmente.). 

1.1.- Constrúe a táboa dunha distribución de 

probabilidade de variable discreta e calcula os 

seus parámetros   e  . 

2.1.-  Recoñece se certa experiencia aleatoria 

pode ser descrita ou non mediante unha 

distribución binomial identificar nela n e p. 

2.2.- Calcula probabilidades nunha distribución 

binomial e acha os seus parámetros. 

3.1.  Interpreta a función de probabilidade (ou 

función de densidade) dunha distribución de 

variable continua e calcula ou estima 

probabilidades a partir dela. 

4.1.- Manexa con destreza a táboa da N(0, 1) e 

utilízaa para calcular probabilidades. 

4.2.- Coñece a relación que existe entre as 

distintas curvas normais e utiliza a tipificación da 

variable para calcular probabilidades nunha 

distribución  ,N  

4.3.- Obtén un intervalo centrado na media ao 

que corresponda unha probabilidade 

previamente determinada. 

5.1.- Dada unha distribución binomial recoñece a 

posibilidade de aproximala por unha normal, 

obtén os seus parámetros e calcula 

probabilidades a partir dela. 
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UNIDADE 1.- SISTEMAS DE ECUACIÓNS. MÉTODO DE GAUSS 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Sistemas de ecuacións lineais 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformacións que manteñen a equivalencia. 

-  Sistema compatible, incompatible, determinado, 

indeterminado. 

-  Interpretación xeométrica dun sistema de ecuacións con 2 ou 

3 incógnitas segundo sexa compatible ou incompatible, 

determinado ou indeterminado. 

Sistemas graduados 

-  Transformación dun sistema noutro equivalente graduado. 

Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de sistemas polo método de Gauss.  

Sistemas de ecuacións dependentes dun parámetro 

-  Concepto de discusión dun sistema de ecuacións. 

-  Aplicación do método de Gauss á discusión de sistemas 

dependentes dun parámetro. 

Resolución de problemas mediante ecuacións 

-  Tradución a sistema de ecuacións dun problema, resolución e 

interpretación da solución. 

1.- Dominar os conceptos e a nomenclatura 

asociados aos sistemas de ecuacións e as súas 

solucións (compatible, incompatible, 

determinado, indeterminado...), e interpretar 

xeometricamente sistemas de 2 e 3 incógnitas. 

 

 

 

2.- Coñecer e aplicar o método de Gauss para 

estudar e resolver sistemas de ecuacións lineais. 

 

 

 

 

3.- Resolver problemas alxébricos mediante 

sistemas de ecuacións. 

1.1.  Recoñece se un sistema é incompatible ou compatible e, neste 

caso, se é determinado ou indeterminado. 

1.2.  Interpreta xeometricamente sistemas lineais de 2, 3 ou 4 

ecuacións con 2 ou 3 incógnitas. 

 

 

 

 

2.1.  Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de Gauss. 

2.2.  Discute sistemas de ecuacións lineais dependentes dun 

parámetro polo método de Gauss. 

 

 

 

3.1.  Expresa alxebricamente un enunciado mediante un sistema de 

ecuacións, resólveo e interpreta a solución dentro do contexto do 

enunciado. 

 

UNIDADE 2.- ÁLXEBRA DE MATRICES 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Matrices 

-  Conceptos básicos: matriz fila, matriz columna, dimensión, 

matriz cadrada, trasposta, simétrica, triangular... 

1..- Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, 

as súas operacións e as súas propiedades. 

 

1.1.-Realiza operacións combinadas con matrices (elementais). 

1.2.-Calcula a inversa dunha matriz polo método de Gauss. 

1.3.-Resolve ecuacións matriciais. 
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UNIDADE 

3.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 3. RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES. 

 

 

 

 

 

Operacións con matrices 

-  Suma, produto por un número, produto. Propiedades. 

-  Resolución de ecuacións matriciais. 

Matrices cadradas 

-  Matriz unidade. 

-  Matriz inversa doutra. 

-  Obtención da inversa dunha matriz polo método de Gauss. 

n-uplas de números reais 

-  Dependencia e independencia lineal.  

-  Obtención dunha n-upla combinación lineal doutras. 

-  Constatación de se un conxunto de n-uplas é LD ou LI. 

Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango dunha matriz por observación dos seus 

elementos (en casos evidentes). 

-  Cálculo do rango dunha matriz polo método de Gauss. 

 

 

 

 

 

2.- Coñecer o significado de rango dunha matriz 

e calculalo mediante o método de Gauss. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Resolver problemas alxébricos mediante 

matrices e as súas operacións. 

 

 

 

2.1.-Calcula o rango dunha matriz numérica. 

2.2.-Calcula o rango dunha matriz que depende dun parámetro. 

2.3.-Relaciona o rango dunha matriz coa dependencia lineal das súas 

filas ou das súas columnas. 

 

 

 

3.1.- Expresa un enunciado mediante unha relación matricial e, nese 

caso, resólveo e interpreta a solución dentro do contexto do 

enunciado. 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Determinantes de ordes dous e tres 

-  Determinantes de orde dous e de orde tres. Propiedades. 

-  Desenvolvemento dun determinante de orde tres polos 

elementos dunha liña. 

-  Cálculo de determinantes de orde tres pola regra de Sarrus. 

Rango dunha matriz mediante determinantes 

-  O rango dunha matriz como a máxima orde dos seus menores 

  1.  Coñecer os determinantes, o seu cálculo e 

a súa aplicación á obtención do rango dunha 

matriz. 

 

 

 

1.1.-Calcula determinantes de ordes 2 x 2 e3 x 3. 

1.2.-Recoñece as propiedades que se utilizan en igualdades entre 

determinantes (casos sinxelos). 

1.3.-Calcula o rango dunha matriz. 

1.4.-Discute o rango dunha matriz dependente dun parámetro. 

2.1.-Recoñece a existencia ou non da inversa dunha matriz e calcúlaa de 

ser o caso. 

140



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 4.- PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

 

 

 

 

 

non nulos. 

-  Determinación do rango dunha matriz a partir dos seus 

menores. 

Teorema de Rouché 

-  Aplicación do teorema de Rouché á discusión de sistemas de 

ecuacións. 

Regra de Cramer 

-  Aplicación da regra de Cramer á resolución de sistemas 

determinados. 

-  Aplicación da regra de Cramer á resolución de sistemas 

indeterminados. 

Sistemas homoxéneos 

-  Resolución de sistemas homoxéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación do teorema de Rouché e da regra de Cramer á 

discusión e resolución de sistemas dependentes dun parámetro. 

Cálculo da inversa dunha matriz 

-  Expresión da inversa dunha matriz a partir dos adxuntos dos 

seus elementos. Cálculo. 

 

 

 

 

 

 

  2.  Calcular a inversa dunha matriz mediante 

determinantes. Aplicalo á resolución de 

ecuacións matriciais. 

 

 

 

 

  3.  Coñecer o teorema de Rouché e a regra de 

Cramer e utilizalos para a discusión e resolución 

de sistemas de ecuacións. 

  

 

2.2.  Expresa matricialmente un sistema de ecuacións e, se é posible, 

resólveo achando a inversa da matriz dos coeficientes. 

   

 

 

3.1.  Aplica o teorema de Rouché para dilucidar como é un sistema de 

ecuacións lineais con coeficientes numéricos. 

  3.2.  Aplica a regra de Cramer para resolver un sistema de ecuacións 

lineais con solución única. 

  3.3.  Estuda e resolve, se é o caso, un sistema de ecuacións lineais con 

coeficientes numéricos. 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Elementos básicos 

-  Función obxectivo. 

-  Definición de restricións. 

-  Rexión de validez. 

Representación gráfica dun problema de programación lineal 

1.-Dados un sistema de inecuacións lineais e 

unha función obxectivo, G, representar o recinto 

de solucións factibles e optimizar G. 

 

 

 

1.1.-Representa o semiplano de solucións dunha inecuación lineal ou 

identifica a inecuación que corresponde a un semiplano. 

1.2.-A partir dun sistema de inecuacións, constrúe o recinto de solucións e 

interprétaas como tales. 

1.3.-Resolve un problema de programación lineal con dúas incógnitas 

descrito de forma meramente alxébrica. 

 

141



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 5.- LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Representación gráfica das restricións mediante semiplanos. 

-  Representación gráfica do recinto de validez mediante 

intersección de semiplanos. 

-  Situación da función obxectivo sobre o recinto de validez para 

encontrar a solución óptima. 

Álxebra e programación lineal 

-  Tradución á linguaxe alxébrica de enunciados susceptibles de ser 

interpretados como problemas de programación lineal e a súa 

resolución. 

2.  Resolver problemas de programación lineal 

dados mediante un enunciado, enmarcando a 

solución dentro deste , analizando criticamente 

a solución.. 

 

 

2.1..-Resolve problemas de programación lineal dados mediante un 

enunciado sinxelo. 

2.2- Resolve problemas de programación lineal dados mediante un 

enunciado algo complexo. 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Límite dunha función 

-  Límite dunha función cando x  , x , ou  
ax   

-  Representación gráfica. 

-  Límites laterais. 

-  Operacións con límites finitos. 

Expresións infinitas 

-  Infinitos da mesma orde. 

-  Infinito de orde superior a outro. 

-  Operacións con expresións infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites inmediatos (operacións con límites finitos 

evidentes ou comparación de infinitos de distinta orde). 

-  Indeterminación. Expresións indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cando  x  , x  

-  Cocientes de polinomios ou doutras expresións infinitas. 

-  Diferenzas de expresións infinitas. 

-  Potencias. 

1.-Comprender o concepto de límite nas súas 

distintas versións de modo que se asocie a cada 

un deles unha representación gráfica adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Calcular límites de diversos tipos a partir da 

expresión analítica da función. 

 

 

 

1.1.-Representa graficamente límites descritos analiticamente. 

1.2.-Representa analiticamente límites de funcións dadas graficamente. 

 

 

 

 

2.1.-Calcula límites inmediatos que só requiren coñecer os resultados 

operativos e comparar infinitos. 

2.2.  Calcula límites ( x  , x ) de cocientes, de diferenzas e 

de potencias. 

2.3.- Calcula límites ( cx  )  de cocientes, de diferenzas e de potencias 

distinguindo, se o caso o esixe, cando 
 cx   e cando  

 ax  

 

 

 

 

 

3.1- Recoñece se unha función é continua nun punto ou, se non o é, a causa 

da descontinuidade. 
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UNIDADE 6.- DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Cálculo de límites cando 
 ax  , 

 ax e  , ax  : 

-  Cocientes. 

-  Diferenzas. 

-  Potencias sinxelas. 

Continuidade. Descontinuidades 

-  Continuidade nun punto. Causas de descontinuidade.  

-  Continuidade nun intervalo. 

3.-Coñecer o concepto de continuidade nun 

punto, relacionándoo coa idea de límite, e 

identificar a causa da descontinuidade. 

Estender o concepto á continuidade nun 

intervalo. 

 

 

3.2.-Determina o valor dun parámetro para que unha función definida «a 

anacos» sexa continua no «punto de empalme». 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Derivada dunha función nun punto 

-  Taxa de variación media. 

-  Derivada dunha función nun punto. Interpretación. Derivadas 

laterais. 

-  Obtención da derivada dunha función nun punto a partir da 

definición. 

-  Estudo da derivabilidade dunha función nun punto estudando as 

derivadas laterais. 

Derivabilidade das funcións definidas «a anacos» 

-  Estudo da derivabilidade dunha función definida a anacos no punto 

de empalme. 

-  Obtención da súa función derivada a partir das derivadas laterais. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 

-  Representación gráfica aproximada da función derivada doutra dada 

pola súa gráfica.  

Regras de derivación 

-  Regras de derivación das funcións elementais e dos resultados 

operativos. 

1.-Dominar os conceptos asociados á 

derivada dunha función: derivada nun 

punto, derivadas laterais, función 

derivada... 

 

 

 

 

 

 

2.-Coñecer as regras de derivación e 

utilizalas para achar a función derivada 

doutra. 

 

 

 

 

 

1.1.-Asocia a gráfica dunha función á da súa función derivada. 

1.2.-Acha a derivada dunha función nun punto a partir da definición 

(límite do cociente incremental). 

1.3.-Estuda a derivabilidade dunha función definida «a anacos», 

recorrendo ás derivadas laterais no «punto de empalme». 

 

 

 

 

 

2.1.-Acha a derivada dunha función na que interveñen potencias, 

produtos e cocientes. 

2.2.-Acha a derivada dunha función composta. 
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UNIDADE 7.- APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNIDADE 8.- REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Aplicacións da primeira derivada 

-  Obtención da tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 

-  Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é crecente 

(decrecente). 

-  Obtención de máximos e mínimos relativos. 

Aplicacións da segunda derivada 

-  Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é cóncava ou 

convexa. 

-  Obtención de puntos de inflexión. 

Optimización de funcións 

-  Cálculo dos extremos dunha función nun intervalo. 

-  Optimización de funcións definidas mediante un enunciado. 

1.-Achar a ecuación da recta tanxente a unha 

curva nun dos seus puntos. 

 

 

 

2.-Coñecer as propiedades que permiten 

estudar crecementos, decrecementos, 

máximos e mínimos relativos, tipo de 

curvatura, etc., e sabelas aplicar en casos 

concretos. 

 

3.-Dominar as estratexias necesarias para 

optimizar unha función. 

1.1.- Dada unha función, acha a ecuación da recta 

tanxente nun dos seus puntos. 

 

 

 

2.1.- Dada unha función, sabe decidir se é crecente ou 

decrecente, cóncava ou convexa, nun punto ou nun 

intervalo, obtén os seus máximos e mínimos relativos e 

os seus puntos de inflexión. 

 

 

 

3.1.- Dada unha función mediante a súa expresión 

analítica ou mediante un enunciado, encontra en que 

casos presenta un máximo ou un mínimo. 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Ferramentas básicas para a construción de curvas 

-  Dominio de definición, simetrías, periodicidade. 

-  Ramas infinitas: asíntotas e ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes cos eixes... 

Representación de funcións 

-  Representación de funcións polinómicas. 

-  Representación de funcións racionais. 

-  Representación doutros tipos de funcións.. 

1.- Coñecer o papel que desempeñan as 

ferramentas básicas da análise (límites, 

derivadas...) na representación de funcións e 

dominar a representación sistemática de 

funcións polinómicas, racionais, con radicais, 

exponenciais, trigonométricas... 

1.1.- Representa funcións polinómicas. 

1.2.- Representa funcións racionais. 

1.3.- Representa funcións trigonométricas. 

1.4.- Representa funcións exponenciais. 

1.5.- Representa outros tipos de funcións. 
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 b) CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES  PARA CONTINUAR O PROGRESO FORMATIVO(Non 

Avaliables) 

UNIDADE 9.- INTEGRAIS 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Primitiva dunha función 

-  Cálculo de primitivas de funcións elementais. 

-  Cálculo de primitivas de funcións compostas. 

Área baixo unha curva 

-  Relación analítica entre a función e a área baixo a curva. 

-  Identificación da magnitude que representa a área baixo a 

curva dunha función concreta. (Por exemplo: baixo unha función 

v-t, a área significa v · t, é dicir, espazo percorrido.) 

Teorema fundamental do cálculo 

-  Dada a gráfica dunha función  y  f (x),  elixir correctamente, 

entre varias, a gráfica de   

      y  F (x),  sendo      
x

a
F x f x dx . 

-  Construción aproximada da gráfica de   
x

a
f x dx   a partir 

da gráfica de  y  f (x). 

Regra de Barrow 

-  Aplicación da regra de Barrow para o cálculo automático de 

integrais definidas. 

Área encerrada por unha curva 

-  O signo da integral. Diferenza entre “integral” e “área 

encerrada pola curva”. 

-  Cálculo da área encerrada entre unha curva, o eixe X e dúas 

abscisas. 

-  Cálculo da área encerrada entre dúas curvas. 

1.- Coñecer o concepto e a nomenclatura das 

primitivas (integrais indefinidas) e dominar a 

súa obtención (para funcións elementais e 

algunhas funcións compostas). 

 

 

 

 

2.- Coñecer o proceso de integración e a súa 

relación coa área baixo unha curva. 

 

 

3.- Dominar o cálculo de áreas comprendidas 

entre dúas curvas e o eixe X nun intervalo. 

 

 

 

 

 

 

1.1.-Acha a primitiva (integral indefinida) dunha función 

elemental. 

1.2.- Acha a primitiva dunha función na que deba realizar unha 

substitución sinxela. 

 

 

 

 

2.1. -Asocia unha integral definida á área dun recinto sinxelo. 

2.2.- Coñece a regra de Barrow e aplícaa ao cálculo das 

integrais definidas. 

 

 

 

3.1.- Acha a área do recinto limitado por unha curva e o eixe X 

nun intervalo. 

3.2.- Acha a área comprendida entre dúas curvas. 
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UNIDADE 10.- AZAR E PROBABILIDADE 

 

 

 

 
 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Sucesos 

-  Operacións e propiedades. 

-  Recoñecemento e obtención de sucesos complementarios 

incompatibles, unión de sucesos, intersección de sucesos... 

-  Propiedades das operacións con sucesos. Leis de Morgan. 

Lei dos grandes números 

-  Frecuencia absoluta e frecuencia relativa dun suceso. 

-  Frecuencia e probabilidade. Lei dos grandes números. 

-  Propiedades da probabilidade.Xustificación das propiedades. 

Lei de Laplace 

-  Aplicación da lei de Laplace para o cálculo de probabilidades 

sinxelas. 

-  Recoñecemento de experiencias nas que non se pode aplicar a 

lei de Laplace. 

Probabilidade condicionada 

-  Dependencia e independencia de dous sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades condicionadas. 

Fórmula da probabilidade total. Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades totais. 

-  Cálculo de probabilidades «a posteriori». 

Táboas de continxencia 

-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións 

probabilísticos: táboas de continxencia. 

-  Manexo e interpretación das táboas de continxencia. 

 Diagrama en árbore 

-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións 

probabilísticos. 

-  Utilización do diagrama en árbore para describir o proceso de 

resolución de problemas con experiencias compostas.  

 

1.- Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e a 

probabilidade asociada a eles así como as súas 

operacións e propiedades. 

 

 

 

 

 

 

2.- Coñecer os conceptos de probabilidade 

condicionada, dependencia e independencia de 

sucesos, probabilidade total e probabilidade «a 

posteriori» e utilizalos para calcular 

probabilidades. 

 

 

1.1.- Expresa mediante operacións con sucesos un enunciado. 

1.2.- Aplica as leis da probabilidade para obter a probabilidade 

dun suceso a partir das probabilidades doutros. 

 

 

 

 

2.1.- Aplica os conceptos de probabilidade condicionada e 

independencia de sucesos para achar relacións teóricas entre 

eles. 

2.2.- Calcula probabilidades formuladas mediante enunciados 

que poden dar lugar a unha táboa de continxencia. 

2.3.- Calcula probabilidades totais ou «a posteriori» utilizando 

un diagrama en árbore ou as fórmulas correspondentes. 
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UNIDADE 11.- AS MOSTRAS ESTATÍSTICAS 
CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Poboación e mostra 

-  O papel das mostras. 

-  Por que se recorre ás mostras? Identificación, en cada caso, dos 

motivos polos que un estudo se analiza a partir dunha mostra en 

vez de sobre a poboación ao completo. 

Características relevantes dunha mostra 

-  Tamaño. Constatación do papel que xoga o tamaño da mostra. 

-  Aleatoriedade. Distinción de mostras aleatorias doutras que 

non o son. 

Mostraxe. Tipos de mostraxe aleatoria 

-  Mostraxe aleatoria simple. 

-  Mostraxe aleatoria sistemática. 

-  Mostraxe aleatoria estratificada. 

-  Utilización dos números aleatorios para obter ao azar un 

número de entre N. 

 

1.- Coñecer o papel das mostras, as súas 

características, o proceso da mostraxe e algúns 

dos distintos modos de obter mostras 

aleatorias (sorteo, sistemático, estratificado). 

 

1.1.- Identifica cando un colectivo é poboación ou é 

mostra, razoa por que se debe recorrer a unha 

mostra nunha circunstancia concreta, comprende 

que unha mostra debe ser aleatoria e dun tamaño 

adecuado ás circunstancias da experiencia. 

1.2.- Describe, calculando os elementos básicos, o 

proceso para realizar unha mostraxe por sorteo, 

sistemático ou estratificado. 

UNIDADE 12.- INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN DA MEDIA 
CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Distribución normal 

-  Manexo destro da distribución normal. 

-  Obtención de intervalos característicos. 

Teorema central do límite 

-  Comportamento das medias das mostras de tamaño n:  

teorema central do límite. 

-  Aplicación do teorema central do límite para a obtención de 

intervalos característicos para as medias mostrais. 

Estatística inferencial 

 

1.- Coñecer as características da distribución 

normal, interpretar os seus parámetros e 

utilizala para calcular probabilidades con axuda 

das táboas. 

 

2.- Coñecer e aplicar o teorema central do 

límite para describir o comportamento das 

medias das mostras de certo tamaño extraídas 

dunha poboación de características coñecidas. 

1.1.- Calcula probabilidades nunha distribución 

 ,N   . 

1.2.- Obtén o intervalo característico ( k  ) 

correspondente a certa probabilidade. 

 

 

2.1.- Describe a distribución das medias mostrais 

correspondentes a unha poboación coñecida (con n  

30 ou ben coa poboación normal), e calcula 

probabilidades relativas a elas. 

2.2.- Acha o intervalo característico correspondente ás 
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-  Estimación puntual e estimación por intervalo. 

. Intervalo de confianza. 

. Nivel de confianza. 

-  Descrición de como inflúe o tamaño da mostra nunha 

estimación: como varían o intervalo de confianza e o nivel de 

confianza. 

Intervalo de confianza para a media 

-  Obtención de intervalos de confianza para a media. 

Relación entre o tamaño da mostra, o nivel de confianza e a 

cota de erro 

-  Cálculo do tamaño da mostra que debe utilizarse para realizar 

unha inferencia con certas condicións de erro e de nivel de 

confianza. 

 

 

 

 

3.- Coñecer, comprender e aplicar a relación 

que existe entre o tamaño da mostra, o nivel 

de confianza e o erro máximo admisible na 

construción de intervalos de confianza para a 

media. 

 

 

medias de certo tamaño extraídas de certa poboación e 

correspondente a unha probabilidade. 

 

 

 

3.1.  Constrúe un intervalo de confianza para a media 

coñecendo a media mostral, o tamaño da mostra e o 

nivel de confianza. 

3.2.- Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza 

cando se coñecen os demais elementos do intervalo. 

UNIDADE 13.- INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN DUNHA PROPORCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Distribución binomial 

-  Aproximación á normal. 

-  Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial 

mediante a súa aproximación á normal correspondente. 

Distribución de proporcións mostrais 

-  Obtención de intervalos característicos para as proporcións 

mostrais. 

Intervalo de confianza para unha proporción  (ou unha 

probabilidade) 

-  Obtención de intervalos de confianza para a proporción. 

-  Cálculo do tamaño da mostra que debe utilizarse para realizar 

unha inferencia sobre unha proporción con certas condicións de 

erro máximo admisible e de nivel de confianza. 

1.  Coñecer as características da distribución 

binomial 

B (n, p), a obtención dos parámetros, 

e  e a súa similitude cunha normal  

cando   n • p  5. 

2.  Coñecer, comprender e aplicar as 

características da distribución das proporcións 

mostrais e calcular probabilidades relativas a 

elas. 

3.  Coñecer, comprender e aplicar a relación 

que existe entre o tamaño da mostra, o nivel 

de confianza e o erro máximo admisible na 

construción de intervalos de confianza para 

proporcións e probabilidades 

1.1.  Dada unha distribución binomial, recoñece a 

posibilidade de aproximala por unha normal, obtén os 

seus parámetros e calcula probabilidades a partir dela. 

2.1.  Describe a distribución das proporcións mostrais 

correspondente a unha poboación coñecida e calcula 

probabilidades relativas a ela. 

2.2.  Para certa probabilidade, acha o intervalo 

característico correspondente das proporcións en 

mostras de certo tamaño. 

3.1.  Constrúe un intervalo de confianza para a 

proporción (ou a probabilidade) coñecendo unha 

proporción mostral, o tamaño da mostra e o nivel de 

confianza. 

3.2.  Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza 

cando se coñecen os demais elementos do intervalo. 
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CURSO: 2º DE BACHARELATO   MATERIA: MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

UNIDADE 1: ESTATÍSTICA DESCRITIVA. 

 

 

CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

 Poboación e mostra. 

 Gráficos estatísticos e táboas de frecuencias. 

 Parámetros estatísticos dunha mostra. 

 Distribucións bidimensionais. Correlación. 
Recta de regresión. Táboas de dobre entrada. 

 

 

 

 

 Resumir nunha táboa de frecuencias unha serie de 
datos estatísticos e facer un gráfico adecuado para a 
súa visualización. 

 Coñecer os parámetros estatísticos x   e  , 
calculalos a partir dunha táboa de frecuencias e 
interpretar o seu significado.Coñecer e utilizar as 
medidas de posición. 

 Coñecer as distribucións bidimensionais, 
representalas e analizalas mediante ou seu 
coeficiente de correlación.  

 Coñecer e obter as ecuacións  das rectas de 
regresión dunha distribución bidimensional e 
utilizalas para realizar estimacións. 

 Constrúe unha táboa de frecuencias de datos illados 

e agrupados Obtén os valores de  x  e   , o coeficiente 
de variación e as medidas de posición para datos 
illados e agrupados.  

 Representa e interpreta mediante unha nube de 
puntos unha distribución bidimensional e avalía o grao 
e o signo da correlación. 

 Calcula e interpreta  

 a covarianza e o coeficiente de correlación dunha 
distribución bidimensional. 

 Obtén a ecuación a recta de regresión de  y sobre x e 
fai estimacións. 
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UNIDADE 2: PROBABILIDADE. 

CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

 Sucesos. 

 Lei dos grandes números. 

 Lei de Laplace. 

 Probabilidade condicionada. 

 Regra das probabilidades totais. 

 Regra de Bayes. 

 Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e a probabilidade 
asociada a eles, así como as súas operacións e propiedades. 

 Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, 
dependencia e independencia de sucesos, probabilidade 
total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular 
probabilidades 

 Expresa mediante operacións con sucesos un 
enunciado. 

 Aplica os conceptos de probabilidade condicionada 
e independencia de sucesos para calcular relacións 
teóricas entre eles. 

 Calcula probabilidades plantexadas mediante 
enunciados que poden dar lugar a unha táboa de 
continxencia.  

 Calcula probabilidades totais ou “a posteriori” 
utilizando un diagrama en árbore ou as fórmulas 
correspondentes. 

UNIDADE 3: DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE. 

CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

 Distribucións de probabilidade de variable 
discreta. 

 Distribución binomial. 

 Distribucións de probabilidade de variable 
continua. 

 Distribución normal. 

 Aproximación da distribución binomial á normal. 
 

 Coñecer as distribucións de probabilidade de variable 
discreta e obter os seus parámetros. 

 Coñecer a distribución binomial, utilizala para calcular 
probabilidades e obter os seus parámetros. 

 Coñecer as distribucións de probabilidade de variable 
continua e obter os seus parámetros. 

 Coñecer a distribución normal, interpretar os seus 
parámetros e utilizala para calcular probabilidades. 

 Coñecer a posibilidade de utilizar a distribución normal 
para calcular probabilidades dalgunhas distribucións 
binomiais e utilizala eficazmente. 

 Constrúe a táboa dunha distribución de probabilidade de variable discreta e calcula 

os seus parámetros    e  . 

 Recoñece e calcula probabilidades nunha distribución binomial e acha os seus 
parámetros. 

 Interpreta a función de probabilidade (ou función de densidade) dunha 
distribución de variable continua e calcula ou estima probabilidades a partir dela. 

 Manexa con destreza a táboa de a N (0, 1)  e utilízaa para calcular probabilidades. 

 Coñece a relación que existe entre as distintas curvas normais e utiliza a tipificación 

da variable para calcular probabilidades nunha distribución  N (,). 
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UNIDADE 4: INFERENCIA ESTATÍSTICA. 

CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

 Mostraxe. Tipos de mostraxe aleatoria. 

 Estatística inferencial. 

 Estimación puntual e estimación por intervalos. 

 Intervalo de confianza. 

 Nivel de confianza. 

 Descrición de como inflúe o tamaño da mostra nunha 
estimación: como varían o intervalo de confianza e o nivel 
de confianza. 

 Intervalo de confianza para a media e a varianza. 

 Intervalos de confianza para unha proporción. 

 Contraste de hipóteses para a media, a varianza e para  
unha proporción.  

 Erros do tipo I e II. Nivel de significación.Potencia dun 
contraste. 

 Relación entre contrastes de hipóteses e intervalos de 
confianza. 

 Contraste de hipóteses para a media, a varianza e para  
unha proporción.  

 Erros do tipo I e II. Nivel de significación.Potencia dun 
contraste. 

 Relación entre contrastes de hipóteses e intervalos de 
confianza. 

 Coñecer o papel das mostras, as súas 
características, o proceso da mostraxe e algúns 
dos distintos modos de obter mostras aleatorias 
(sorteo, sistemático, estratificado). 

 Coñecer e aplicar o teorema central do límite 
para describir o comportamento das medias e 
das varianzas das mostras de un certo tamaño 
extraídas dunha poboación de características 
coñecidas. 

 Coñecer, comprender e aplicar a relación que 
existe entre o tamaño da mostra, o nivel de 
confianza e o erro máximo admisible na 
construción de intervalos de confianza para a 
media e a varianza. 

 Coñecer, comprender e aplicar as 
características da distribución das proporcións 
muestrais e calcular probabilidades relativas a 
elas. 

 Coñecer, comprender e aplicar a relación que 
existe entre o tamaño da mostra, o nivel de 
confianza e o erro máximo admisible na 
construción de intervalos de confianza para 
unha proporción. 

 Estimar parámetros descoñecidos dunha 
poboación cunha fiabilidade ou un erro 
prefixado. 

 Describe, calculando os elementos básicos, o 
proceso para realizar unha mostraxe por sorteo, 
sistemático ou estratificado. 

 Describe a distribución das medias muestrais, 
varianza e proporcións correspondentes a unha 

poboación coñecida (con  n  30  ou ben coa 
poboación normal), e calcula probabilidades 
relativas a elas. 

 Calcula o intervalo característico 
correspondente ás medias, varianzas e 
proporcións de certo tamaño extraídas dunha 
certa poboación e correspondente a unha 
probabilidade. 

 Constrúe un intervalo de confianza para a 
media ,para a varianza e para as proporcións 
coñecendo o tamaño da mostra e o nivel de 
confianza. 

 Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de 
confianza cando se coñecen os demais elementos 
do intervalo. 

 Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre 
unha poboación, formula as hipóteses nula e 
alternativa dun contraste, entende vos erros de 
tipo I e de tipo II, e define ou nivel de significación 
e a potencia do contraste. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Na 1ª e 2ª avaliacións foron aplicados os procedementos establecidos con carácter xeral na Programación do departamento. 
Para a 3ª avaliación proporase ao alumnado a realización de actividades de reforzo e recuperación das aprendizaxes 
desenvolvidas nos dous primeiros trimestres. Tamén se proporán actividades de ampliación das competencias que se 
consideran imprescindibles. 
A entrega de traballos será a través de Classroom ou correo electrónico. 
 

Instrumentos: 
O alumnado que teña avaliación negativa na 1ª e/ou 2ª avaliación poderá recuperalas se entrega de xeito satisfactorio as 
actividades de recuperación que lle sexan propostas. Neste caso a cualificación da ou das avaliacións recuperadas será 5. 
A realización e entrega de xeito satisfactorio das actividades de reforzo e ampliación realizadas no terceiro trimestre serán 
consideradas só se benefician ao alumnado e contarán como máximo 2 puntos. 
 

Cualificación final 

O alumnado recuperará as avaliacións (1ª e 2ª) que tiveran pendentes se entregan de xeito satisfactorio as actividades de 
recuperación que lle sexan propostas.  
A cualificación final máxima do alumnado que, no momento da suspensión das clases presenciais, tivesen suspensas as dúas 
primeiras avaliacións será 5. 
Ao alumnado, de 2º Bacharelato, que co traballo desenvolto telemáticamente non recupere a 1ª e/o 2ª avaliación poderáselle 
convocar a unha proba presencial ou telemática, coas suficientes garantías sanitarias, para que poidan superar a materia. 
Para o resto do alumnado, polos traballos de reforzo e ampliación presentados no terceiro trimestre outorgarase unha 
cualificación máxima de 2 puntos, que se sumará á media das cualificacións das dúas primeiras avaliacións para obter a 
cualificación final. 
A nota final que aparecerá no boletín de xuño, será a media ponderada das notas das duas primeiras avaliacións máis ata 2 
puntos que se poden obter polos traballos telemáticos desenvolvidos durante o terceiro trimestre. 

Para que un alumno aprobe, esta media deberá ser igual ou superior a 5. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

O alumnado que teña avaliación negativa en xuño será convocado a unha proba extraordinaria en setembro que incluirá 
exclusivamente contidos traballados nos dous primeiros trimestres do curso.  
A proba realizarase de forma presencial ou telemática coas debidas garantías. 
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Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
A materia pendente do curso anterior dividiuse, como recolle a programación, en dous bloques do que o primeiro foi 
cualificado no mes de xaneiro.  
A superación do segundo bloque basearase na realización dun plan de actividades de forma telemática.  
O plan de actividades para o alumnado que non superou o primeiro bloque incluirá exercicios e problemas dos dous bloques. 

Criterios de cualificación: 
A cualificación do plan de actividades terá en conta o grao de realización e corrección das actividades, a presentación e a 
puntualidade na súa entrega. 
Para o alumnado que xa tiña superado o primeiro bloque a cualificación será a media aritmética das cualificacións dos dous 
bloques. 
Para o alumnado que non tiña superado o primeiro bloque a cualificación final será como máximo un 5. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Serán os recollidos na Programación do departamento para o primeiro bloque e o indicado nos apartados anteriores para o 
segundo bloque. 

Adaptación da avaliación na 
ESA 

Tendo en conta que na ESA non se contempla o reparto do curso académico por avaliación, senón por cuadrimestres, establécese a 

seguinte cláusula: 

- Dado que o estado de alarma data do día 12 de marzo e habendo comezado o módulo IV en febrero, carécense de calificacións 

durante o tempo presencial. 

Como solución ao inconveniente, computaranse os traballos semanais, ademais de ter en conta a observación do profesorado en canto a 

actitude, esforzo e interese na materia amosado por parte do alumnado, do mesmo modo que reflicte a programación xeral. Isto é: 

 70%: media aritmética das puntuacións de cada traballo entregado. 

 30%: observación do profesor. 

- Asimesmo, déixase a decisión ao profesor o feito de facer probas telemáticas de control co fin de deteminar a autenticidade do 

traballo entregado. 

- En canto á recuperación do Módulo III, daráselle a oportunidade de facer proba escrita  en Xuño a aqueles alumnos ou alumnas que o 

decidan 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
 

 Actividades de recuperación.  

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres proporase a realización de 

actividades de recuperación.  

Estas actividades incluirán só contidos traballados na clase antes da suspension das actividades presenciais. 

Organizarase o seguimento das actividades para a resolución de dúbidas ou problemas na súa realización. 

A entrega de traballos e a comunicación co alumnado farase preferentemente utilizando Classroom ou correo electrónico. 

 

 Actividades de repaso.  

Para o alumnado que xa teña adquiridas as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres proporase a realización de 

actividades de repaso.  

Estas actividades incluirán só contidos traballados na clase antes da suspension das actividades presenciais. 

Organizarase o seguimento das actividades para a resolución de dúbidas ou problemas na súa realización. 

A entrega de traballos e a comunicación co alumnado farase preferentemente utilizando Classroom ou correo electrónico. 

 

 Actividades de ampliación  

Para todo o alumnado poderá propoñerse a realización de actividades de ampliación que tomarán como referentes aqueles obxectivos e 

competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado. 

A entrega de traballos e a comunicación co alumnado farase preferentemente utilizando Classroom ou correo electrónico. 

 

4. Información e publicidade.  
 

Esta modificación da programación didáctica do departamento de Matemáticas para o curso 2019-2020 estará accesible para toda a comunidade 
educativa na páxina web do IES LAXEIRO. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
CURSO 2019/20 
 
 
1.ESO 
 
MATERIA:OBRADOIRO INSTRUMENTAL 
O alumnado deste grupo aprobou a materia na primeira e segunda avaliación. Por 
iso, indicamos a continuación unha serie de estándares de aprendizaxe e 
competencias que imos seguir traballando desde casa, coa intención de que o 
alumnado poda mellorar a súa práctica musical.  

 
*ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
desta terceira avaliación 
 
OMB1.6.4 Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias 
nas actividades de interpretación axeitadas ao nivel. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
OMB2.3.1 Segue partituras sinxelas como apoio á audición e interpretación. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
*AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
O procedemento de avaliación será a observación sistemática do traballo do 
alumnado cada semana a través do Classroom e o instrumento de avaliación será 
a rúbrica da práctica musical recollida na programación (ver páxina 62, eliminando 
o punto 5, e modificando o punto 4, “lectura de partituras”, que pasaría a contar un 
20%).  
 
O alumnado poderá subir a súa nota ata 2 puntos:  
1 punto para os que entreguen como mínimo a metade das actividades, sempre 
que cheguen ao 7 na rúbrica (no caso contrario as tarefas son devoltas na 
entrega). 
2 puntos para os que entreguen todas as actividades propostas, e todas elas 
cheguen na rúbrica ao 7.  
 
*METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
A vía de comunicación empregada é a plataforma Classroom. A metodoloxía desta 
materia é eminentemente práctica. Cada semana (sempre coincidindo en luns), 
cólgase no Classroom unha proposta musical diferente que inclúe:  
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*Actividades de reforzo: pezas musicais de nivel de dificultade baixo, para 

tocar con instrumentos (para @s alumn@s que non teñen ningún instrumento na 
súa casa formulamos actividades de percusión corporal). Estas propostas inclúen 
vídeotitoriais, partituras para os diferentes instrumentos. Eles teñen que gravarse 
e mandar os vídeos á plataforma cada semana. 

 
*Actividades de ampliación: proposta de novos temas cun nivel de 

dificultade un pouco máis alto para tocar con instrumentos ou con percusión. Estas 
propostas inclúen vídeotitoriais, partituras para os diferentes instrumentos. Eles 
teñen que gravarse e mandar os vídeos á plataforma cada semana. 

 
 

2.ESO 
 
MATERIA: MÚSICA 

 
*ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES da 
primeira e segunda avaliación 
 
MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe 
musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a 
audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación 
gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en 
cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias 
nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES da 
terceira avaliación 
 
MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB2.1.1. Diferenza as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a 
súa forma e os diferentes tipos de voces. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
 
*AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
O procedemento de avaliación será a observación sistemática do traballo do 
alumnado cada semana a través do Classroom.  
 
Un dos obxectivos desta terceira avaliación é que o alumnado que suspendeu na 
primeira ou na segunda avaliación ou ambas poda ter mecanismos de 
recuperación. Para isto prográmanse para este alumnado unha serie de 
actividades de recuperación dos contidos que xa foron tratados de xeito presencial 
no centro. Para poder recuperar ditas avaliación @s alumn@s teñen que entregar 
TODAS as actividades de recuperación no prazo sinalado en cada unha delas e 
seguindo as pautas marcadas (no caso contrario as actividades serán devoltas no 
seu momento). A nota das avaliacións recuperadas será dun 5.  
 
Pola outra banda, nesta terceira avaliación comezamos formulando actividades de 
reforzo para  TODO O ALUMNADO para repasar contidos da primeira e segunda 
avaliación, e deseguido decidimos traballar tamén parte da materia da terceira 
avaliación formulando actividades de ampliación. Tanto as actividades de reforzo 
como as de ampliación van dirixidas a todo o alumnado, para que teñan a 
posibilidade de subir a nota media das dúas primeiras avaliacións. O alumnado 
poderá subir a súa nota ata 2 puntos:  
1 punto para os que entreguen como mínimo a metade das actividades de reforzo 
e ampliación no prazo sinalado e seguindo as pautas marcadas. 
2 puntos para os que entreguen todas as actividades propostas no prazo sinalado 
e seguindo as pautas marcadas. 
 
Aqueles alumn@s que non consigan superar a materia en xuño terán unha proba 
extraordinaria en setembro na que terán que examinarse dos contidos da primeira 
e segunda avaliación.  
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Para o alumnado de 3º ESO coa materia pendente de 2ºESO estase a 
desenvolver un plan de seguimento con actividades de recuperación (para aqueles 
que non superaron o exame de febreiro), e actividades de reforzo para traballar o 
segundo bloque da materia. Aqueles que non aprobaron o exame de febreiro 
poderán superar a materia se entregan TODAS as actividades (de recuperación e 
de reforzo) no prazo sinalado en cada unha delas e seguindo as pautas marcadas, 
acadando unha nota de 5. Para os que si que aprobaron a materia en febreiro, 
poderán subir a súa nota ata 1 punto, sempre que entreguen todas as actividades 
propostas no prazo sinalado e seguindo as pautas marcadas. 
 
 
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
A vía de comunicación empregada é a plataforma Classroom. Cada semana 
(sempre coincidindo en luns), cólgase no Classroom unha tarefa musical diferente: 
pode ser unha tarefa de recuperación, reforzo ou ampliación: 
 
 *Actividades de recuperación: cuestións teóricas sobre os contidos tratados 
nas dúas primeiras avaliación (Linguaxe musical: altura, duración, intensidade e 
timbre). 
 
 *Actividades de reforzo: aquí imos insistir na práctica musical, con 
propostas de temas musicais para diferentes instrumentos, voz ou percusión 
corporal (hai casos de alumn@s que non tiñan ningún instrumento na súa casa). 
Estas propostas inclúen vídeotitoriais, partituras para os diferentes instrumentos. 
Eles teñen que gravarse e mandar os vídeos á plataforma cada semana. 
 
 *Actividades de ampliación: cuestións teóricas e audicións de contidos da 
terceira avaliación (centrarémonos no tema da Voz e os instrumentos da 
orquestra). 
 
 

2.ESO 
 
MATERIA: CANTO CORAL E TÉCNICA VOCAL 
O alumnado deste grupo aprobou a materia na primeira e segunda avaliación. Por 
iso, indicamos a continuación unha serie de estándares de aprendizaxe e 
competencias que imos seguir traballando desde casa, coa intención de que o 
alumnado poda mellorar a súa práctica vocal.  

 
*ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
desta terceira avaliación 
 
CCTV 1.1.2. Valora a correcta utilización de aparello fonador na fala e no canto. 

 Competencia clave: aprender a aprender CAA 

 Competencia clave: conciencia e expresión culturais CCEC 
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 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 

 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
CCTV 1.1.6. Valora o emprego correcto da respiración e entende que é 
imprescindible para unha correcta emisión tanto na fala como no canto.  

 Competencia clave: aprender a aprender CAA 

 Competencia clave: conciencia e expresión culturais CCEC 

 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
CCTV 3.1.2. Interpreta con corrección, memoriza e practica pezas de diferentes 
estilos, épocas e /ou procedencias, mediante partituras e/ou por imitación.  

 Competencia clave: aprender a aprender CAA 

 Competencia clave: conciencia e expresión culturais CCEC 

 Competencia clave: social e cidadá CSC 

 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
CCTV 4.4.3. Concéntrase na interpretación, procurando unha boa afinación e 
empaste tanto individual coma coral. 

 Competencia clave: aprender a aprender CAA 

 Competencia clave: conciencia e expresión culturais CCEC 

 Competencia clave: social e cidadá CSC 

 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
 
*AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
O procedemento de avaliación será a observación sistemática do traballo que 
entrega o alumno cada quince días a través do Classroom.  
O alumnado poderá subir a súa nota ata 2 puntos:  
1 punto para os que entreguen como mínimo a metade das actividades, sempre 
que cheguen ao 7 na rúbrica (no caso contrario as tarefas serán devoltas na 
entrega). 
2 puntos para os que entreguen todas as actividades propostas, e todas elas 
cheguen na rúbrica ao 7.  
 
 
*METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
A vía de comunicación empregada é a plataforma Classroom. A metodoloxía desta 
materia é eminentemente práctica. Os luns cada quince días (xa que esta materia 
só conta cunha sesión semanal), cólgase no Classroom unha actividade diferente: 
 

*Actividades de reforzo: aquí imos insistir na práctica vocal, con propostas 
de cancións e exercicios de técnica vocal. Estas propostas inclúen vídeostitoriais e 
partituras. Os alumnos deben gravarse facendo estas actividades e enviar os 
vídeos á plataforma. 
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 *Actividades de ampliación: Evidentemente, dada a conxuntura actual, as 
actividades neste 3º trimestre deixaron de ser exclusivamente prácticas, 
optándose por darlle máis importancia a actividades teóricas, que igualmente 
axudan a coñecer mellor a voz, a súa técnica, a súa clasificación, as súas grandes 
figuras, etc. 
 
 
 
3ºESO: 
 
MATERIA: MÚSICA 

 
*ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES da 
primeira e segunda avaliación 
 
MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación 
gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de 
fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias 
nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e 
danzas de diferentes xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por 
imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de notación, 
adecuadas ao nivel. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición. 
 Competencia clave: conciencia e expresión culturais CCEC 
 
MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes 
culturas e épocas históricas. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras 
musicais propostas usando distintas linguaxes. 
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 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as 
tendencias musicais. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
 
 
*AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
O procedemento de avaliación será a observación sistemática do traballo do 
alumnado cada semana a través do Classroom. 
 
Un dos obxectivos desta terceira avaliación é que o alumnado que suspendeu na 
primeira ou na segunda avaliación poda ter mecanismos de recuperación. Para 
isto prográmanse para este alumnado unha serie de actividades de recuperación 
dos contidos das dúas primeiras avaliacións. Para poder recuperar ditas avaliación 
@s alumn@s teñen que entregar TODAS as actividades de recuperación no prazo 
sinalado en cada unha delas e seguindo as pautas marcadas (no caso contrario as 
actividades son devoltas no seu momento). A nota das avaliacións recuperadas 
será dun 5.  
 
Pola outra banda, nesta terceira avaliación comezamos formulando actividades de 
reforzo para  TODO O ALUMNADO para repasar contidos da primeira e segunda 
avaliación, e actividades de ampliación con contidos que quedaron pendentes da 
segunda avaliación e que non se deron por falta de tempo. Neste curso non se 
dará materia nova da terceira avaliación. Tanto as actividades de reforzo como as 
de ampliación van dirixidas a todo o alumnado, para que teñan a posibilidade de 
subir a nota media das dúas primeiras avaliacións.  
 
O alumnado poderá subir a súa nota ata 2 puntos:  
1 punto para os que entreguen como mínimo a metade das actividades de reforzo 
e ampliación no prazo sinalado e seguindo as pautas marcadas. 
2 puntos para os que entreguen todas as actividades propostas no prazo sinalado 
e seguindo as pautas marcadas. 
 
Aqueles alumn@s que non consigan superar a materia en xuño terán unha proba 
extraordinaria en setembro na que terán que examinarse dos contidos da primeira 
e segunda avaliación.  
 
Para o alumnado de 4º ESO coa materia pendente de 3º ESO, estase a 
desenvolver un plan de seguimento. Temos só unha alumna coa materia pendente 
e non superou o exame de febreiro. Por isto, estamos a formular actividades de 
recuperación (para o primeiro bloque da materia) e de reforzo (para o segundo). 
Para poder superar a materia en xuño deberá entregar TODAS as actividades 
propostas (de recuperación e de reforzo) no prazo sinalado en cada unha delas e 
seguindo as pautas marcadas, acadando unha nota de 5.  
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*METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
A vía de comunicación empregada é a plataforma Classroom. Cada semana 
(sempre coincidindo en luns), cólgase no Classroom unha tarefa musical diferente: 
pode ser unha actividade de recuperación, reforzo ou ampliación: 
 
 *Actividades de recuperación: cuestións teóricas e audicións comentadas 
sobre as diferentes épocas da Historia da música tratadas nas dúas primeiras 
avaliacións (Idade Media, Renacemento, Barroco e Clasicismo). 
  

*Actividades de reforzo: aquí imos insistir na práctica musical, con 
propostas de temas musicais para diferentes instrumentos, voz ou percusión 
corporal. Estas propostas inclúen vídeotitoriais, partituras para os diferentes 
instrumentos. Eles teñen que gravarse e mandar os vídeos á plataforma cada 
semana. Neste curso tamén están a traballar nun proxecto, Donas de si, no eido 
das Mulleres compositoras dentro da Historia da música. 
  

*Actividades de ampliación: cuestións teóricas e audicións de contidos da 
segunda avaliación que quedaron pendentes (centrarémonos no Romanticismo e, 
máis en concreto, en Beethoven). 
 

 
4ºESO 
 
MATERIA: MÚSICA 
Todo o alumnado deste grupo aprobou a materia na primeira e segunda 
avaliación. Por iso, indicamos a continuación unha serie de estándares de 
aprendizaxe e competencias que imos seguir traballando desde casa, coa 
intención de que o alumnado poda ampliar os seus coñecementos na materia.  

 
*ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
desta terceira avaliación 
 
MUB1.1.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de 
interpretación. 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB3.2.1. Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo e 
identifica as súas características fundamentais. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.2.2. Recoñece e explica as características básicas da música música 
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popular urbana. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB4.4.1. Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a evolución da 
música popular. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
 
*AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
O procedemento de avaliación será a observación sistemática do traballo do 
alumnado cada semana a través do Classroom. 
 
Nesta terceira avaliación, por unha banda formulamos actividades de reforzo que 
consisten en propostas para continuar a traballar a práctica musical, e pola outra 
actividades de ampliación con contidos da terceira avaliación. A nivel de 
cualificación tanto as actividades de reforzo como as de ampliación permitirán ao 
alumnado poder mellorar a súa nota media das dúas primeiras avaliacións.  
 
O alumnado poderá subir a súa nota ata 2 puntos:  
1 punto para os que entreguen como mínimo a metade das actividades de reforzo 
e ampliación no prazo sinalado e seguindo as pautas marcadas (no caso contrario 
as tarefas son devoltas no seu momento). 
2 puntos para os que entreguen todas as actividades propostas no prazo sinalado 
e seguindo as pautas marcadas. 
 
*METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
A vía de comunicación empregada é a plataforma Classroom. Cada semana 
(sempre coincidindo en luns), cólgase no Classroom unha tarefa musical diferente: 
pode ser unha actividade de reforzo ou ampliación: 
 
 *Actividades de reforzo: aquí imos insistir na práctica musical, con 
propostas de temas musicais para diferentes instrumentos. Estas propostas 
inclúen vídeotitoriais, partituras para os diferentes instrumentos. Eles teñen que 
gravarse e mandar os vídeos á plataforma cada semana. 
  

*Actividades de ampliación: cuestións teóricas e audicións de contidos da 
terceira avaliación (centrarémonos na evolución da música popular urbana). Neste 
curso tamén están a traballar no proxecto Donas de si, no eido das Mulleres 
compositoras dentro do mundo do pop. 
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1ºBACH 
 
MATERIA: LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL 
Todo o alumnado deste grupo aprobou a materia na primeira e segunda 
avaliación. Por iso, indicamos a continuación unha serie de estándares de 
aprendizaxe e competencias que imos seguir traballando desde a casa, coa 
intención de que o alumnado poida ampliar os seus coñecementos na materia.  

 
*ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
desta terceira avaliación 
LPMB1.3.1. Interpreta instrumentalmente ou vocalmente, con total precisión dentro 
dun tempo establecido, estruturas rítmicas adecuadas a este nivel dunha obra ou 
un fragmento, sentindo internamente o pulso e aplicando, se procede, as 
equivalencias nos cambios de compás. 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
LPMB1.3.3. Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa 
importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe musical. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes propias da 
música culta, jazz, rock e flamenco, así como os máis importantes da linguaxe 
musical contemporánea. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, utilizando a 
terminoloxía axeitada. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
LPMB.4.3.1. Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización, 
sensibilidade musical e capacidade expresiva. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI e 
software para aplicacións audiovisuais. 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: dixital CD 
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*AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
O procedemento de avaliación será a observación sistemática do traballo do 
alumnado cada semana a través do Classroom. 
 
Nesta terceira avaliación, por unha banda formulamos actividades de reforzo que 
consisten en propostas para continuar a traballar a práctica musical, e pola outra 
actividades de ampliación con contidos da terceira avaliación. A nivel de 
cualificación tanto as actividades de reforzo como as de ampliación permitirán ao 
alumnado poder mellorar a súa nota media das dúas primeiras avaliacións. De 
todos xeitos a inmensa maioría dos alumnos xa acadaran na primeira e segunda 
avaliación notas brillantes. 
 
O alumnado poderá subir a súa nota ata 2 puntos:  
1 punto para os que entreguen como mínimo a metade das actividades de reforzo 
e ampliación no prazo sinalado e seguindo as pautas marcadas (no caso contrario 
as tarefas serán devoltas no seu momento). 
2 puntos para os que entreguen todas as actividades propostas no prazo sinalado 
e seguindo as pautas marcadas. 
 
 
 
*METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
O grupo segue a traballar moi ben. Polo de agora todos os alumnos están a enviar 
as tarefas propostas. A vía de comunicación empregada é a plataforma 
Classroom. Cada semana (sempre coincidindo en luns), cólgase no Classroom 
unha tarefa musical diferente: 
 
 *Actividades de reforzo: aquí imos insistir na práctica musical, con 
propostas de temas musicais para diferentes instrumentos. Estas propostas 
inclúen vídeotitoriais, partituras para os diferentes instrumentos. Eles teñen que 
gravarse e mandar os vídeos á plataforma cada semana 
 
 *Actividades de ampliación: Evidentemente, dada a conxuntura actual, as 
actividades neste 3º trimestre deixaron de ser exclusivamente prácticas, 
optándose por facer esencialmente actividades que teñen que ver coa audición 
activa e coa aplicación da informática á música. 
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ADAPTACIÓN Á PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE DEBUXO 

Curso 2019/2020 
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Materias: 

• Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 

1º ESO, 3º ESO e 4º ESO 

• Debuxo Técnico I e II 

• Debuxo Artístico I e II 
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Índice: 

 

Adaptación á programación: 

 

1. Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 1º ESO 

 

2. Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 3º ESO 

 

3. Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 4º ESO 

 

4. Debuxo Técnico I / 1º Bacharelato 

 

5. Debuxo Técnico II/ 2º Bacharelato 

 

6. Debuxo Artístico I/ 1º Bacharelato 

 

7. Debuxo Artístico II/ 2º Bacharelato 
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1  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 1º ESO 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Analizar e realizar cómics aplicando os recursos axeitadamente. Identifica os elementos que interveñen na comunicación visual. 

Distinguir e crear tipos de imaxes. Diferencia entre imaxes figurativas e abstractas. 

Experimentar coas variación dos punto, plano e liña. 
Experimenta co valor expresivo da liña e punto de forma libre e espontánea, 
explorando distintas posibilidades. 

Transcribe texturas táctiles a texturas visuais Crea texturas visuais 

Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-
plásticas secas, húmidas e mixtas. 

Experimenta con cores primarias e secundarias utilizando a substracción e as 
cores complementarias. 

Expresar emocións utilizando distintos elementos configurativos. Aplica a imaxinación e a creatividade nas súas creacións. 

Expresar emocións utilizando recursos gráficos: liña, puntos, cores , 

texturas, claroscuros. 

Experimenta con diferentes técnicas e recursos valorando as posibilidades 
expresivas dos elementos configuradores da imaxe para expresar sensacións 

e emocións. 

Experimentar coas variacións da liña. 
Observa e analiza liñas, formas e composicións visuais do medio natural e 
cultural. 

Construir distintos tipos de recta utilizando a escuadra e o cartabón. Utiliza o xogo de regras e o compás con suficiente precisión. 

Coñecer con fluidez os conceptos de arco, circunferencia e círculo. Traza distintos tipos de rectas, arcos e circunferencias. 

Estudar os conceptos de mediatriz e bisectriz e o seu proceso de 
construcción. Estudar concepto de lugar xeométrico. 

Comprende o concepto de lugar xeométrico: paralelismo, 
perpendicularidade. Traza unha mediatriz e unha bisectriz. 

Clasificar os polígonos en función dos seus lados, regulares ou Clasifica polígonos de 3 a 5 lados, identificando os seus lados se é irregular ou 
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irregulares. regular. 

Clasificar os polígonos regulares inscritos nunha circunferencia. 
Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 6 lados inscritos nunha 
circunferencia. 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Comunicación interactiva co alumnado, guiando e comentando cada 
tarefa que enviaron, contestando dúbidas e destacando aqueles 
aspectos nos que podía mellorar o traballo realizado. 

Instrumentos: 

Google Classroom 
Imaxes e vídeos 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

• Actividades realizadas durante o terceiro trimestre: contaranse 
para recuperar as avaliacións suspensas e  subir nota, en caso de 

que o alumnado traballe activamente nas tarefas propostas neste 
trimestre, máximo ata 2 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame no que 
entrarán os contidos dados da 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Transcribe texturas táctiles a texturas visuais. 
Expresar emocións utilizando recursos gráficos: liña, puntos, texturas, 

claroscuros. 
Experimentar coas variación do punto, plano e liña. 
Construir distintos tipos de recta utilizando a escuadra e o cartabón. 

Experimentar coas variacións da liña. 
Distinguir e crear tipos de imaxes. 

Criterios de cualificación: 
Presentación de láminas ou traballos que teñen un seguimento do 

profesorado. 
 
 

about:blank


 
 
 
 

 

 

 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 
   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   
   email→  ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Comunicación activa ca alumna , guiando e explicando as tarefas. 
Instrumentos: Classroom, imaxes e videos. 
 

3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  

As actividades propostas no Classroom para este curso son 
actividades de reforzo e repaso. 
O alumnado accede á plataforma para seguir as instrucións da 

tarefa, así como atopará material gráfico para guiarse na súa 
actividade. Ademais, poderán realizar calquera pregunta que 
xurda e será contestada pola profesora. 

O alumnado terá un feedback cos traballos  
Para recuperar a ou as avaliacións 1º e/ou 2ª, non terá que facer 
máis ca as actividades propostas neste terceiro trimestre, xa que 

están baseadas nas avaliacións pasadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado de 1º ESO ten acceso a internet e a ordenador, 
exceptuando 7 alumnos. Nestes casos  o centro conseguiu que as 
familias tiveran acceso a internet. Este alumnado tería máis tempo 

para realizar as tarefas, posto que empezaron a traballar máis tarde. 
O equipo directivo e o profesorado estivo pendiente deste alumnado 
en todo momento, chamando ás familias e preocupándose para que 
poideran seguir traballando na casa. 
 

Materiais e recursos 

Os materiais dos que dispón o alumnado, dada a especial situación 

de confinamento na que todos e todas vivimos, é escaso, en moitos 
casos, e non podemos esixir un determinado material, senón que 
atenderemos a unha maior flexibilidade neste sentido. O alumnado 

realizará as tarefas cos medios dos que dispoña. 
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4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
 

  A profesora desta área, actualmente emprega Classroom de 
Google para informar ao alumnado dos seus progresos e novas 
tarefas. Sen embargo, anteriormente as familias foron informadas a 

través de Sixa polo opción de correo electrónico. 
 Cando algún alumnado non realiza as tarefas, na folla de 
seguimento semanal indícase este caso, para que os titores e 
titoras informen ás familias. 

Publicidade  
 Páxina web do centro e Classroom. 
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2  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 3º ESO 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Crear composicións gráfico-
plásticas persoais. 

Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, mediante 
propostas por escrito, axustándose aos obxectivos finais.  

Identificar os elementos e 
factores que interveñen no 
proceso de creación dunha 
imaxe. 

Coñece e aplica métodos para a elaboración de deseños. 

Describir, interpretar e analizar 
unha imaxe. 

Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe, elaborando 
bosquexos, debuxos esquemáticos, analíticos e miméticos 

 Realiza modificacións das cores e as súas propiedades 
Identificar os elementos e 
factores que interveñen na 
interpretación dunha imaxe. 
Saber valorar o efecto da luz nos 
obxectos e crear sensación de 
volume. 

Representa con claroscuro a sensación espacial. Utiliza o grafito para 
crear sensación de claroscuro, creando continuidade e 
tridimensionalidade 

Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 
técnicas grafico-plásticas. 

Realiza composicións abstractas con diferentes técnicas 

Utilizar de maneira axeitada  as 
linguaxes visuais con distintas 
funcións. 

Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-Plásticas coñecidas, 
aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas. 

Utiliza o papel como material, manipulándoo, rachándoo ou pregándoo, 
creando texturas visuais e composicións. 

Identificar e recoñecer as 
linguaxes visuais apreciando os 
estilos e tendencias, valorando e 
respectando o patrimonio. 

Crea con papel recortado figuras abstractas ou figurativas, compóndoas 
con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

Utilizar de modo axeitado a 
linguaxe visual con distintas 
funcións. 

Aproveita materiais reciclados para a creación de obras persoais.  

Recoñecer e aplicar as leis polas 
que se producen as ilusións 
ópticas nas propias obras. 

Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica aplicando os 
seus coñecementos dos procesos perceptivos. Deseña ilusións ópticas.  

Coñecer os fundamentos da 
imaxe en movemento e explorar 
as súas posibilidades expresivas. 

Deseña mensaxes visuais e audiovisuais con distintas funcións, de xeito 
ordenado, seguindo as fases do proceso: guión, storyboard, realización, 
etc 

Estudar, clasificar e construír os 
polígonos regulares. 

Clasifica e constrúe correctamente polígonos regulares. 

Estudar os conceptos de 
simetría, xiro e translación 

Executa deseños aplicando simetrías, xiros e módulos. 
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composicións con módulos 

 

about:blank


 
 
 
 

 

 

 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 
   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   
   email→  ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

12 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Feedback con anotacións a cada tarefa entregada. 
Anotación caderno profesor. 

Instrumentos: 
Google Classroom 

Google Forms 
Imaxes, presentacións e vídeos 

Cualificación 

final 

• Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

• Actividades realizadas durante o terceiro trimestre: contaranse 
para  subir nota, ata dous puntos na nota final, en caso de que o 
alumno ou alumna traballe activamente nas tarefas propostas 

neste trimestre. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame no que entrarán 
os contidos dados da 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non hai alumnado de 3ª Eso con Educación Plástica, Visual e Audiovisual 
pendente. 
 

 

Criterios de cualificación: 
 
_ 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
_ 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
As actividades propostas no Classroom para estes grupos (tanto bilingüe 
como non bilingüe) son actividades de reforzo e repaso. 
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O alumnado accede á plataforma para seguir as instrucións de traballo, 
así como atopará material gráfico para guiarse na súa actividade. 
Ademais, poderán realizar calquera pregunta que xurda e será 
contestada pola profesora. 
O alumnado terá un feedback cos traballos e a cualificación obtida. 
Para recuperar a ou as avaliacións 1º e/ou 2ª, non terá que facer máis ca 
as actividades propostas neste terceiro trimestre, xa que están baseadas 
nas avaliacións pasadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado de 3º ESO ten acceso a internet e ordenador, feito 
corroborado polo centro, polo que se non acceden ou non realizan as 
actividades que se propoñen dende este departamento é por falta de 

interese. 
De demostrárense falta de medios, o profesorado buscaría a maneira 
de que tiveran acceso ás propostas educativas elaboradas para eles e 
elas. 
 

Materiais e recursos 

Os materiais dos que dispón o alumnado, dada a especial situación de 

confinamento na que todos e todas vivimos, é escaso, en moitos 
casos, e non podemos esixir un determinado material, senón que 
atenderemos a unha maior flexibilidade neste sentido. O alumnado 
realizará as tarefas cos medios dos que dispoña. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

A profesora desta área, actualmente emprega Classroom de Google 
para informar ao alumnado dos seus progresos e novas tarefas. Sen 
embargo, anteriormente as familias foron informadas a través de Sixa 

e tamén o alumnado a través do correo  ieslaxeiro.com, coa súa conta 
de correo. 
Cando algún alumnado non realiza as tarefas, na folla de seguimento 

semanal indícase este caso, para que os titores e titoras informen ás 
familias. 

Publicidade  Páxina web do centro e Classroom 
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3  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL: 4º ESO 
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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar composicións 
creativas, que evidencien as 
capacidades expresivas da 

linguaxe plástica e visual, 
desenvolvendo a 
creatividade e expresándoa 

preferentemente coa 
subxectividade da súa 
linguaxe persoal ou 

empregando os códigos, a 
terminoloxía e os 
procedementos da linguaxe 
visual e plástica, co fin de 

enriquecer as súas 
posibilidades de 
comunicación.  

Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os 

elementos da linguaxe plástica e visual.  

 

Realizar obras plásticas 

experimentando e utilizando 
diferentes soportes e 
técnicas, tanto analóxicas 

coma dixitais. 

Aplica as leis de composición, creando esquemas de 

movementos e ritmos, empregando os materiais e as 

técnicas con precisión.  

 

Elixir os materiais e as 
técnicas máis axeitadas para 
elaborar unha composición 
sobre a base duns obxectivos 

prefixados e da 
autoavaliación continua do 
proceso de realización. 

Coñece, elixe e utiliza con propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para representar e expresarse 

en relación ás linguaxes gráficoplásticas. 

Realizar proxectos plásticos 

que comporten unha 
organización. 

Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e 

aplícao á produción de proxectos persoais 

Recoñecer en obras de arte a 
utilización de elementos e 
técnicas de expresión, 

apreciar os estilos artísticos, 

Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao 
que pertencen. 
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Valorar o patrimonio artístico 
e cultural como un medio de 
comunicación e satisfacción 

individual e colectiva, e 
contribuír á súa conservación 
a través do respecto e 

divulgación das obras de 
arte. 

Analizar a configuración de 
deseños realizados con 
formas xeométricas planas, 

creando composicións onde 
interveñan diversos trazados 
xeométricos, utilizando con 

precisión e limpeza os 
materiais de debuxo técnico. 

Resolve e analiza problemas de configuración de formas 
xeométricas planas e aplícao á creación de deseños 
persoais. 

Realizar composicións 
creativas que evidencien as 

calidades técnicas e 
expresivas da linguaxe do 
deseño adaptándoas ás 
áreas, e valorando o traballo 

en equipo para a creación de 
ideas orixinais. 

Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas ás 

áreas do deseño, valorando o traballo organizado e 
secuenciado na realización de calquera proxecto, así como a 
exactitude, a orde e a limpeza nas representacións gráficas.  

 

Realizar composicións 
creativas a partir de códigos 

utilizados en cada linguaxe 
audiovisual, amosando 
interese polos avances 

tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes.  

Utiliza as novas tecnoloxías da información e da 
comunicación para levar a cabo os seus propios proxectos 
artísticos de deseño. 

Identificar os elementos que 
forman a estrutura narrativa 
e expresiva básica da 

linguaxe audiovisual e 
multimedia, e describir 
correctamente os pasos 

necesarios para a produción 

Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e 
respecta o realizado por compañeiros e compañeiras. 
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dunha mensaxe audiovisual 

Realizar composicións 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe 

audiovisual, amosando 
interese polos avances 
tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes. 

Elabora imaxes dixitais utilizando programas de debuxo por 

computador. 

Realizar composicións 

creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe 
audiovisual, amosando 

interese polos avances 
tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes. 

Proxecta un deseño publicitario utilizando os elementos da 

linguaxe gráfico-plástica 

Realizar composicións 

creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe 
audiovisual, amosando 
interese polos avances 

tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes. 

Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso 
de creación. 
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6. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Feedback con anotacións a cada tarefa entregada. 
Anotación caderno profesor. 

Instrumentos: 
Google Classroom 

Google Forms 
Imaxes, presentacións e vídeos 

Cualificación 

final 

• Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

• Actividades realizadas durante o terceiro trimestre: 
contaranse para  subir nota, ata dous puntos na nota final, 
en caso de que o alumno ou alumna traballe activamente nas 

tarefas propostas neste trimestre. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame no que 
entrarán os contidos dados da 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non hai alumnado de 4ª Eso con Educación Plástica, Visual e 
Audiovisual pendente. 
 

 

Criterios de cualificación: 
 
_ 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

_ 
 

 

7. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas no Classroom para estes grupos (tanto 
bilingüe como non bilingüe) son actividades de reforzo e repaso. 
O alumnado accede á plataforma para seguir as instrucións de 
traballo, así como atopará material gráfico para guiarse na súa 
actividade. Ademais, poderán realizar calquera pregunta que 
xurda e será contestada pola profesora. 
O alumnado terá un feedback cos traballos e a cualificación obtida.  
Para recuperar a ou as avaliacións 1º e/ou 2ª, non terá que facer 
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máis ca as actividades propostas neste terceiro trimestre, xa que 
están baseadas nas avaliacións pasadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado de 4º ESO ten acceso a internet e ordenador, feito 
corroborado polo centro, polo que se non acceden ou non 

realizan as actividades que se propoñen dende este 
departamento é por falta de interese. 
De demostrárense falta de medios, o profesorado buscaría a 
maneira de que tiveran acceso ás propostas educativas 

elaboradas para eles e elas. 
 

Materiais e recursos 

Os materiais dos que dispón o alumnado, dada a especial 

situación de confinamento na que todos e todas vivimos, é 
escaso, en moitos casos, e non podemos esixir un determinado 
material, senón que atenderemos a unha maior flexibilidade 

neste sentido. O alumnado realizará as tarefas cos medios dos 
que dispoña. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

8. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 

informar ao alumnado.  
A profesora desta área, actualmente emprega Classroom de 
Google para informar ao alumnado dos seus progresos e novas 

tarefas. Sen embargo, anteriormente as familias foron informadas 
a través de Sixa e tamén o alumnado a través do correo  
ieslaxeiro.com, coa súa conta de correo. 
Cando algún alumnado non realiza as tarefas, na folla de 

seguimento semanal indícase este caso, para que os titores e 
titoras informen ás familias. 

Publicidade  Páxina web do centro e Classroom 
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4 DEBUXO TÉCNICO I / 1º BACHARELATO 
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5.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Resolver con compñas e regra os principais lugares xeométricos. 
Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares 
xeométricos de aplicación e trazados fundamentais no plano. 

Relacionar as liñas e puntos notables e as propiedades dos póligonos. 
Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, cadriláteros, 

polígonos coas súas propiedades. 

Resolver problemas de triángulos aplicando as propiedades das súas 
liñas e puntos notables. 

Resolve triángulos coa axuda de regra e compás, aplicando as 
propiedades das súas liñas e os puntos notables. 

Deseñar cadriláteros e póligonos analizando as súas relacións. 
Deseña, modifica e reproduce cadriláteros e polígonos analizando as 
relacións métricas esencias e resolvendo o seu trazado por 
triangulación. 

Debuxar figurar proporcionais a escala. 
Reproduce figuras proporcionais determinando a razón idónea para o 

espazo de debuxo dispoñible. 

Identificar puntos de tanxencia e as súas condicións. 
Identifica as relacións entre puntos de tanxencia, centros e raios de 
circunferencia. 

Resolver problemas básicos de tanxencias e aplicar as súas 
propiedades. 

Resolve problemas básicos de tanxencias coa axuda de regra e compás, 
aplicando con rigor e exactitude as súas propiedades. 

Deseñar óvalos e ovoides aplicando os coñecementos de tanxencias. 
Aplica os coñecementos de tanxencias á construcción de óvalos e 
ovoides. 

Recoñer os sistemas de representación a partir de debuxos. Identifica o sistema de representación a partir da análese de debuxo 
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técnicos. 

Comprender e razoar os fundamentos do sistema diédrico para a 
obteción as proxeccións e a súa disposición. 

Comprende os fundamentos do sistema diédrico e describe os 
procedementos de obtención das proxeccións e a súa disposición 
normalizada. 

Valorar a importancia da elaboración de debuxos a man alzada e 

desenvolver a visión espacial, analizando a posición relativa entre 
rectas, planos e superficies. 

Comprende o funcionamento do sistema diédrico, relacionando os seus 
elementos, convencionalismos e notacións coas proxeccións necesarias 

para representar inequivocamente a posición de puntos, rectas e 
planos, e resolve problemas de pertenza e interseccións. 

Representar pezas en 3 dimension mediante perspectivas 
axonométricas , debuxando a man alzada ou utilizando as regras e o 

compás con rigor e precisión. 

Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas 
definidas suficientemente polas súas vistas principais, debuxando a man 

alzada axonometrías convencionais ( isometrías e cabaleiras). 

  

  
  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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6.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Comunicación interactiva entre o alumnado a profesora , resolvendo 

dúbidas e facendo anotacións a cada tarefa entregada daqueles aspectos 
que debía de correxir, así  como publicando solucionarios do resultado de 
cada tarefa. 

 
 

Instrumentos: 
Google Classroom 

Imaxes e videos ilustrativos. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

• Actividades realizadas durante o terceiro trimestre: 
 Teranse en conta para recuperar a materia, aquel alumnado que non 
superou algunha avaliación. E tamén podendo  subir nota, en caso de que 
o alumnado traballe activamente nas actividades  propostas neste 

trimestre, preséntadoas todas co rigor e a precisión axeitadas, (máximo ata 
1 punto). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame, no que entrarán 
os contidos dados da 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
- 
Non hai alumnado coa materia de Debuxo Técnico I pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
- 
 
 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
- 
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7.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  

As actividades propostas no Classroom son actividades de reforzo e 
repaso. 

O alumnado accede á plataforma para seguir as instrucións de cada 
tarefa, así como atopará material gráfico para guiarse na súa 
actividade. Ademais, poderán realizar calquera pregunta que xurda 

e será contestada pola profesora. 
O alumnado terá a súa disposición a solución de cada tarefa, que lle  
servirán coma unha guía para o seu estudo e repaso . 
Para recuperar a ou as avaliacións 1º e/ou 2ª, non terá que facer 

máis ca as actividades propostas neste terceiro trimestre, xa que 
están baseadas nas avaliacións pasadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado de 1º BAC ten acceso a internet e ordenador, feito 
corroborado polo centro, polo que se non acceden ou non realizan as 

actividades que se propoñen dende este departamento é por falta de 
interese. 
De demostrárense falta de medios, o profesorado buscaría a maneira 

de que tiveran acceso ás propostas educativas elaboradas para eles e 
elas. 
 

Materiais e recursos 

Os materiais dos que dispón o alumnado, dada a especial situación de 
confinamento na que todos e todas vivimos, é escaso, en moitos casos, 

e non podemos esixir un determinado material, senón que 
atenderemos a unha maior flexibilidade neste sentido. O alumnado 
realizará as tarefas cos medios dos que dispoña, neste caso folios ou 
láminas Din A4. 
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8.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
 

A profesora desta área, actualmente emprega Classroom de Google 
para informar ao alumnado dos seus progresos e novas tarefas. 
Nalgúns casos contactouse,  a través de SIXA en modo correo ou 

telefónicamente coas familias, para levar un seguimento exhaustivo e 
que todo o alumnado e comprobar se tiñan algunha dificultade. 
Cando algún alumnado non realiza as tarefas, na folla de seguimento 
semanal indícase este caso, para que os titores e titoras informen ás 

familias. 
 

Publicidade  
Páxina web do centro e classroom. 
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5 DEBUXO TÉCNICO II / 2º BACHARELATO 
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9.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Resolver problemas de perpendicularidade, paralelismo e distancias en 

sistema diédrico. 

Comprende os fundamentos ou principios xeométricos que condicionan 
o paralelismo e a perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o 

sistema diédrico. 

Debuxar as proxeccións de figuras contidas en planos. 
Representa figuras planas contidas en planos paralelos, perpendiculares 
aos planos de proxección, trazando as súas proxeccións diédricas. 

Saber achar verdadeiras magnitudes mediante abatementos, xiros ou 
cambios de plano. 

Determina a verdadeira magnitude de segmentos, ángulos e figuras 
planas utilizando xiros, abatementos ou cambios de plano en sistema 

diédrico. 

Debuxar os poliedros regulares, prismas , pirámides en distintas 
posicións. 

Representa o hexaedro ou cubo en calquera posición respecto aos 

planos coordenados, o resto dos poliedros regulares, primas e 
pirámides en posicións favorables, coa axuda das súas proxeccións 
diédricas, determinando partes vistas e ocultas. 

Resolver problemas de seccións e achar verdadeira magnitude. 

Determinar a sección plana de corpos ou espazos tridimensionais 

formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas ou esféricas, 
debuxando as súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude. 

Entender desenvolvementos de superficies cilíndricos e cónicas. 
Desenvolve superficies cilíndricas e cónicas, coa axuda as súas 

proxeccións diédricas, utilizando xiros, abatementos ou cambios de 
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plano. 

Resolver axonometrías de corpos a partir das vistas diédricas. 

Debuxa axonometrías de corpos ou espazos definidos polas súas vistas 
principais, dispondo a súa posición en función da importancia relativa 
das caras que desexen amosar e/ou da conveniencia dos trazados 

necesarios. 

Resolver problemas de tanxencias mediante a aplicación das 
propiedades dos eixes e centros radicais. 

Resolve problemas de tanxencias aplicando as propiedades de eixes e 

centros radicais e indicando graficamente a construcción auxiliar 
utilizada. 

Entender as relacións métricas nas curvas cónicas. 
Comprende a orixe das curvas cónicas as relacións métricas entre 
elementos, describe as súas propiedades e identifica as súas aplicacións. 

Debuxar curvas cónicas a partir dos elementos que as definen: elipse, 

parábola e hipérbola. 

Traza curvas cónicas logo de determinar os elementos que as definen, 

tales como eixes, focos, directrices, tanxentes, asíntotas, resolvendo o 
seu trazado. 

Resolver problemas de intersección e tanxencias nas curvas cónicas. 
Resolve problemas de pertenza, intersección e tanxencias entre liñas 
rectas e curvas cónicas. 

Coñecer e resolver problemas de homoloxía e afinidade aplicados á 
representación de formas planas. 

Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas xeométricos 
e a representación de formas planas. 
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10.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Comunicación interactiva entre o alumnado e a profesora , resolvendo 
dúbidas e facendo anotacións a cada tarefa entregada daqueles aspectos 
que debía de correxir, así  como publicando solucionarios do resultado 

de cada tarefa. 
 

Instrumentos: 
Google Classroom 

Imaxes e videos ilustrativos. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

• Actividades realizadas durante o terceiro trimestre: 
 Teranse en conta para recuperar a materia, aquel alumnado que non 

superou algunha avaliación. E tamén podendo  subir nota, en caso de 
que o alumnado traballe activamente nas actividades  propostas neste 
trimestre, preséntadoas todas co rigor e a precisión axeitadas (máximo 

ata 1 punto). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame, no que 
entrarán os contidos dados da 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

- 

Criterios de cualificación: 
- 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

- 
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11.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampl i aci ón)  

Actividades  

As actividades propostas no Classroom son actividades de reforzo 
e repaso. 

O alumnado accede á plataforma para seguir as instrucións de 
cada tarefa, así como atopará material gráfico para guiarse na súa 
actividade. Ademais, poderán realizar calquera pregunta que 

xurda e será contestada pola profesora. 
O alumnado terá a súa disposición a solución de cada tarefa, que 
lle servirá coma unha guía para o seu estudo e repaso. 
Para recuperar a ou as avaliacións 1º e/ou 2ª, non terá que 

facer máis ca as actividades propostas neste terceiro trimestre, 
xa que están baseadas nas avaliacións pasadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado de 2º BAC ten acceso a internet e ordenador, feito 
corroborado polo centro, polo que se non acceden ou non realizan 

as actividades que se propoñen dende este departamento é por falta 
de interese. 
De demostrárense falta de medios, o profesorado buscaría a 

maneira de que tiveran acceso ás propostas educativas elaboradas 
para eles e elas. 
 

Materiais e recursos 

Os materiais dos que dispón o alumnado, dada a especial situación 
de confinamento na que todos e todas vivimos, é escaso, en moitos 

casos, e non podemos esixir un determinado material, senón que 
atenderemos a unha maior flexibilidade neste sentido. O alumnado 
realizará as tarefas cos medios dos que dispoña, neste caso folios ou 
láminas Din A4. 
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12.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
A profesora desta área, actualmente emprega Classroom de Google 

para informar ao alumnado dos seus progresos e novas tarefas. 
Nalgúns casos contactouse,  a través de SIXA en modo correo ou 
telefónicamente coas familias, para levar un seguimento exhaustivo 

e que todo o alumnado e comprobar se tiñan algunha dificultade. 
Cando algún alumnado non realiza as tarefas, na folla de seguimento 
semanal indícase este caso, para que os titores e titoras informen ás 
familias 

 

Publicidade  Páxina web do centro e Classroom. 
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6  DEBUXO ARTÍSTICO I / 1º BACHARELATO 
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9. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Valorar a importancia 
do debuxo como ferramenta 
do pensamento e fin en si 

mesmo, a través da historia 
da arte, no proceso creativo, 
con fins artísticos, 

tecnolóxicos ou científicos 

1.B1.1.1. Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, 

as súas aplicacións e as súas manifestacións a través da 
historia e na actualidade, co estudo e a observación de obras 
e artistas significativos/as.  

B1.2. Utilizar con criterio os 
materiais e a terminoloxía 
especifica. 

DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para representar e expresarse 
en relación ás linguaxes gráficas, adecuándoos ao obxectivo 
plástico desexado. 

B1.3. Amosar unha actitude 

autónoma e responsable, 
respectando as producións 
propias e alleas 

DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude autónoma e responsable, 
respectando o traballo propio e alleo. 

 

 B2.1. Empregar a liña para a 
configuración de formas e 
transmisión de expresividade 

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos 

expresando volume, movemento, espazo e sensacións 
subxectivas. 

B2.1. Describir graficamente 
obxectos naturais ou 

artificiais, amosando a 
comprensión da súa 
estrutura interna. 

DA1.B2.1.2. Representa formas naturais e artificiais, de 

maneira analítica ou expresiva, atendendo á comprensión da 
súa estrutura interna 

B2.1. Describir graficamente 

obxectos naturais ou 
artificiais, amosando a 
comprensión da súa 

estrutura interna. 

DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde 
distintos puntos de vista. 

B2.2. Describir graficamente 

obxectos naturais ou 
artificiais, amosando a 
comprensión da súa 

estrutura interna. 

DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo ás 
súas proporcións, relacionándoas con formas xeométricas 
simples.  

B3.1. Elaborar composicións DA1.B3.1.1. Selecciona os elementos gráficos esenciais para a 
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analíticas, descritivas e 
expresivas con diferentes 
graos de conicidade. 

representación da realidade observada segundo a función que 
se persiga (analítica ou subxectiva) e o seu grao de conicidade.  

B3.2. Aplicar as leis básicas da 

percepción visual ao 
representar distintos 
volumes xeométricos ou 
orgánicas dentro dun espazo 

DA1.B3.2.1. Relaciona e representa as formas no plano 

atendendo ás leis visuais asociativas, ás organizacións 
compositivas, ao equilibrio e ás direccións visuais en 
composicións cunha finalidade expresiva, analítica ou 
descritiva.  

B4.1. Representar o volume 

de obxectos e espazos 
tridimensionais mediante a 
técnica do claroscuro 

DA1.B4.1.1. Representa o volume, o espazo e a textura 
aplicando técnicas gráfico-plásticas mediante valores 
luminosos. 

B4.2. Valorar a influencia da 

luz como configuradora de 
formas e o seu valor 
expresivo 

DA1.B4.2.1. Coñece o valor expresivo e configurador da luz, 

en valores tanto acromáticos como cromáticos, e explicar 
verbalmente eses valores en obras propias e alleas. 

B4.3. Explorar as 
posibilidades expresivas da 

textura visual e o claroscuro 

DA1.B4.3.1. Observa e utiliza a textura visual con 
procedementos gráfico-plásticos, con fins expresivos e 

configuradores, en obras propias e alleas 

B5.1. Coñecer e aplicar os 
fundamentos teóricos sobre 
a cor e as relacións 

cromáticas, tanto na 
expresión gráfico-plástica 
como na análise de diversas 

manifestacións artísticas. 

DA1.B5.1.1. Aplica a cor seguindo as dimensións desta (valor-

luminosidade, saturación-intensidade e croma-ton) na 
representación de composicións e formas naturais e artificiais. 

       Aplicar expresivamente a      
cor na obra persoal 

DA1.B5.1.3. Aplica de maneira expresiva a cor na obra plástica 
persoal. 

       Analizar a cor nas 
producións artísticas. 

DA1.5.1.4. Analiza o uso da cor observando as producións 
artísticas de referencia en todas as súas manifestacións 

       Representar os matices 
da cor, a partir da 

observación do natural. 

DA1.B5.1.5. Representa os matices cromáticos, a partir de 
observación do natural, mediante a mestura de cores 

primarias. 
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10.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Feedback con anotacións a cada tarefa entregada. 
Anotación caderno profesor. 

Instrumentos: 
Google Classroom 

Google Forms 
Imaxes, presentacións e vídeos 

Cualificación 

final 

• Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

• Actividades realizadas durante o terceiro trimestre: contaranse 
para  subir nota, ata dous puntos na nota final, en caso de que o 
alumno ou alumna traballe activamente nas tarefas propostas 

neste trimestre. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame no que entrarán 
os contidos dados da 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non hai alumnado con Debuxo Artístico pendente. 
 
 

Criterios de cualificación: 

 
_ 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

_ 
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11.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas no Classroom para estes grupos (tanto bilingüe 
como non bilingüe) son actividades de reforzo e repaso. 
O alumnado accede á plataforma para seguir as instrucións de traballo, 
así como atopará material gráfico para guiarse na súa actividade. 
Ademais, poderán realizar calquera pregunta que xurda e será 
contestada pola profesora. 
O alumnado terá un feedback cos traballos e a cualificación obtida.  
Para recuperar a ou as avaliacións 1º e/ou 2ª, non terá que facer máis ca 
as actividades propostas neste terceiro trimestre, xa que están baseadas 
nas avaliacións pasadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado de 1º Bacharelato ten acceso a internet e ordenador, 
feito corroborado polo centro, polo que se non acceden ou non 

realizan as actividades que se propoñen dende este departamento é 
por falta de interese. 
De demostrárense falta de medios, o profesorado buscaría a maneira 

de que tiveran acceso ás propostas educativas elaboradas para eles e 
elas. 
 

Materiais e recursos 

Os materiais dos que dispón o alumnado, dada a especial situación de 
confinamento na que todos e todas vivimos, é escaso, en moitos 
casos, e non podemos esixir un determinado material, senón que 
atenderemos a unha maior flexibilidade neste sentido. O alumnado 

realizará as tarefas cos medios dos que dispoña. 
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12.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

A profesora desta área, actualmente emprega Classroom de Google 
para informar ao alumnado dos seus progresos e novas tarefas.  Sen 
embargo, anteriormente as familias foron informadas a través de Sixa 

e tamén o alumnado a través do correo  ieslaxeiro.com, coa súa conta 
de correo. 
Cando algún alumnado non realiza as tarefas, na folla de seguimento 

semanal indícase este caso, para que os titores e titoras informen ás 
familias. 

Publicidade  Páxina web do centro e Classroom 
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7  DEBUXO ARTÍSTICO II / 2º BACHARELATO 
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13. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Desenvolve a 
destreza no debuxo 

con distintos niveis 
de conicidade. 

DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou obxectos atendendo a 
diversos graos de conicidade, con diferentes técnicas gráficas e segundo 

as súas funcións comunicativas (ilustrativas, descritivas, ornamentais ou 
subxectivas). 

B1.2. Interpretar 
unha forma ou un 

obxecto segundo as 
súas intencións 
comunicativas. 

DA2.B1.1.2. Analiza a configuración das formas naturais e artificiais 

discriminando o esencial das súas características formais, mediante a 
execución gráfica e a discusión verbal e escrita. 

B2.1. Desenvolver a 

capacidade de 
representación das 
formas mediante a 
memoria e a 

retentiva visual. 

DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas mediante a percepción 
visual e táctil atendendo ás súas características formais esenciais.  

B2.2. Elaborar 
imaxes con 
distintas funcións 

expresivas  

DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos e valores subxectivos mediante a 
representación de composicións figurativas e abstractas de formas e 
cores (funcións expresivas). 

B3.1. Representar 
graficamente con 
diferentes niveis de 

conicidade, as 
formas, illadas ou 
nunha 
composición, o 

contorno 
inmediato, 
interiores e 

exteriores, 
expresando as 
características 

espaciais e de 
proporcionalidade, 

DA2.B3.1.1. Comprende e representa as formas desde distintos puntos 
de vista. 
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e valores luminosos 
e cromáticos. 

 
DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un elemento de estudo gráfico e 
elabora composicións cromáticas e lineais, atendendo ás variacións 

formais segundo o punto de vista 

 

DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados ou nun contorno coñecendo 

os aspectos estruturais da forma, a posición e o tamaño dos seus 
elementos. 

B4.1. Analizar as 
relacións de 

proporcionalidade 
da figura humana 

DA2.B4.1.1. Comprende a figura humana como un elemento de estudo 

gráfico e expresivo, mediante a observación e a reflexión de obras 
propias e alleas. 

 
DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana atendendo ás súas relacións de 
proporcionalidade mediante a observación do natural ou con modelos 

estáticos. 
B4.2. Representar a 

figura humana e o 
seu contorno, 
identificando as 

relacións de 
proporcionalidade 
entre o conxunto e 

as súas partes. 

DA2.B4.2.1. Representa a figura humana atendendo á expresión global 

das formas que a compoñen e á articulación e a orientación da 
estrutura que a define. 

B4.3. Experimentar 
cos recursos 
gráfico-plásticos 

para representar o 
movemento e a 
expresividade da 
figura humana 

DA2.B4.3.2. Elabora imaxes con distintos procedementos gráfico-

plásticos e diversas funcións expresivas coa figura humana como 
suxeito. 

B5.1. Coñecer e 

aplicar as 
ferramentas 
dixitais de debuxo 

e as súas 
aplicacións na 
creación gráfico-

DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as ferramentas do debuxo artístico dixital 
utilizando as TIC en procesos creativos. 
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plástica 

B5.2. Valorar a 
importancia do 
debuxo como 

ferramenta do 
pensamento e do 
coñecemento da 
súa terminoloxía, 

dos materiais e dos 
procedementos 
para desenvolver o 

proceso creativo 
con fins artísticos, 
tecnolóxicos ou 

científicos, así 
como as 
posibilidades das 

TIC. 

DA2.B5.2.1. Valora a importancia do debuxo artístico nos procesos 
proxectivos elaborando proxectos conxuntos con outras disciplinas 
artísticas ou non do mesmo nivel ou externos. 

 
DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e autonomía nos procesos artísticos, 
propondo solucións gráfico-plásticas que afiancen o seu 
desenvolvemento persoal e a súa autoestima. 

 

DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece as posibilidades do debuxo 
artístico nas ensinanzas artísticas, tecnolóxicas e científicas con 

exemplos claros e contacto directo con artistas, deseñadores/as, 
científicos/as e técnicos/as. 

 
DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a terminoloxía 
específica en postas en común dos seus proxectos individuais ou 

colectivos, fomentando a participación activa e a crítica construtiva. 

 
DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos 
máis idóneos para representar e expresarse en relación ás linguaxes 
gráfico-plásticas. 
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14.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Feedback con anotacións a cada tarefa entregada. 
Anotación caderno profesor. 

Instrumentos: 

Google Classroom 
Google Forms 
Imaxes, presentacións e vídeos 

Cualificación 

final 

• Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

• Actividades realizadas durante o terceiro trimestre: contaranse 
para  subir nota, ata dous puntos na nota final, en caso de que o 

alumno ou alumna traballe activamente nas tarefas propostas 
neste trimestre. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame no que entrarán 

os contidos dados da 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado con Debuxo Artístico pendente. 
 

 

Criterios de cualificación: 
 
_ 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 

_ 
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15.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas no Classroom para estes grupos 
(tanto bilingüe como non bilingüe) son actividades de reforzo 
e repaso. 
O alumnado accede á plataforma para seguir as instrucións de 
traballo, así como atopará material gráfico para guiarse na súa 
actividade. Ademais, poderán realizar calquera pregunta que 
xurda e será contestada pola profesora. 
O alumnado terá un feedback cos traballos e a cualificación 
obtida. 
Para recuperar a ou as avaliacións 1º e/ou 2ª, non terá que 
facer máis ca as actividades propostas neste terceiro 
trimestre, xa que están baseadas nas avaliacións pasadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado de 1º Bacharelato ten acceso a internet e 
ordenador, feito corroborado polo centro, polo que se non 
acceden ou non realizan as actividades que se propoñen 

dende este departamento é por falta de interese. 
De demostrárense falta de medios, o profesorado buscaría a 
maneira de que tiveran acceso ás propostas educativas 

elaboradas para eles e elas. 
 

Materiais e recursos 

Os materiais dos que dispón o alumnado, dada a especial 

situación de confinamento na que todos e todas vivimos, é 
escaso, en moitos casos, e non podemos esixir un 
determinado material, senón que atenderemos a unha 

maior flexibilidade neste sentido. O alumnado realizará as 
tarefas cos medios dos que dispoña. 
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16.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 

informar ao alumnado.  
A profesora desta área, actualmente emprega Classroom de 
Google para informar ao alumnado dos seus progresos e 

novas tarefas. Sen embargo, anteriormente as familias foron 
informadas a través de Sixa e tamén o alumnado a través do 
correo  ieslaxeiro.com, coa súa conta de correo. 

Cando algún alumnado non realiza as tarefas, na folla de 
seguimento semanal indícase este caso, para que os titores 
e titoras informen ás familias. 

Publicidade  Páxina web do centro e Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank


 
 
 
 

 

 

 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  
    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  
    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email→  ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 

 

 

 

about:blank


 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

  CENTRO:                 IES LAXEIRO, LALÍN 

CURSO:                   1º ESO 
MATERIA:               RELIXIÓN CATÓLICA 
DEPARTAMENTO: RELIXIÓN CATÓLICA 
DATA:                      12/05/2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro


 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar a orixe divina da realidade Argumenta a orixe do mundo e a realidade como froito do designio de Deus 

Contrastar a orixe da creación cos diferentes relatos relixiosos acerca 
da creación 

Relaciona e distingue, explicando coas súas propias palabras, a orixe da 
creación nos relatos míticos da antigüidade e o relato bíblico 

Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación 

Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e científica da 
creación 
Respecta a autonomía existente entre as explicacións, teolóxica e científica, 
da creación 

Coñecer, contrastar e apreciar os principais acontecementos da historia 
de Israel 

Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais 
acontecementos e personaxes da historia de Israel 

Distinguir  en Xesús os rasgos da súa natureza divina e humana 
Identifica e clasifica de maneira xustificada as diferenzas entre a natureza 
divina e humana de Xesús nos relatos evanxélicos 

Identificar a natureza e finalidade dos Evanxeos Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos os rasgos da persoa de 
Xesús e deseña o seu perfil 

Coñecer e comprender o proceso de formación dos Evanxeos Ordena e explica os pasos do proceso formativo dos Evanxeos 
 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, producións do alumnado, 
expresións orais, probas escritas, traballos en grupo... 

Instrumentos: Resolucións de exercicios, resumos, exposición de temas, 
cuestionarios, debates, reflexións... 
En resumo, nas dúas primeiras avaliacións as probas escritas individuais 
valoráronse cun 80 % da nota e o traballo na clase, individual e en grupo, e 
preguntas orais contarán o restante 20 %. A cualificación recolleu o grao 
de saber, saber facer e querer facer. 

Ante as circunstancias extraordinarias consecuencia da declaración do 
estado de alarma debido ao COVID-19, para a cualificación desta terceira 
avaliación teremos como referencia as tarefas desenvolvidas ao longo desta 
última etapa do curso (número de entregas, cumprimento dos prazos e 
corrección das actividades propostas). Tendo en conta que os alumnos 
están entregando tarefas, esta cualificación só servirá para incrementar 
(nunca prexudicar) a nota final.  

 

Cualificación final 

A nota final do curso será a media aritmética das cualificacións finais de 
cada unha das dúas avaliacións pasadas, incrementada ata un máximo de 2 
puntos en función dos resultados acadados nas tarefas da 3ª avaliación, 
segundo esta táboa:  
 

TAREFAS EN 
PRAZO 

INCREMENTO 
NOTA 

CORRECCIÓN 
TAREFAS 

INCREMENTO 
NOTA 

Todas 0,5 Sobresaínte 1,5 

+75% 0,4 Notable 0,9 

50%-75% 0,3 Ben 0,7 
25%-49% 0,2 Suficiente 0,3 

15%-24% 0,1 Insuficiente 0,15 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Todos os alumnos teñen superadas as dúas primeiras avaliacións, por tanto, 
todos están xa aprobados e as notas da 3ª avaliación só suporán mellora na 
cualificación final do alumnado. Non vai haber convocatoria extraordinaria 
de setembro.  e tampouco temos alumnado coa materia pendente. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente. 
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PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Ao non ter alumnado suspenso nas dúas primeiras avaliacións, nesta 
terceira estamos realizando actividades de reforzo, repaso e 
consolidación da materia xa impartida con pequenas ampliacións. 
Todos teñen conectividade polo que é factible a docencia virtual. Os 
contidos teóricos póñense no Classroom. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas son continuación das correspondentes ás pasadas avaliacións 
e dispoñen delas en formato impreso, envíanse por Classroom e por 
correo electrónico temas varios con información, debendo responder a 
fichas con preguntas, formularios, análise de obras artísticas relixiosas; 
polo mesmo sistema cada alumno devólveas realizadas, séndolle 
reenviadas coas correccións e observacións pertinentes. Posibles 
incidencias e dúbidas son atendidas tamén vía correo electrónico. 

 

Materiais e recursos 
As tarefas foron propostas a través da plataforma dixital Classroom e a 
través do correo electrónico. Todo o alumnado recibiu o material 
necesario. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

  CENTRO:                 IES LAXEIRO, LALÍN 

CURSO:                   2º ESO 
MATERIA:               RELIXIÓN CATÓLICA 
DEPARTAMENTO: RELIXIÓN CATÓLICA 
DATA:                      12/05/2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Establecer diferenzas entre o ser humano creado a imaxe de Deus e os 
animais 

Argumenta a dignidade do ser humano en relación aos outros seres vivos 

Explicar a orixe da dignidade do ser humano como criatura de Deus 
Valora en situacións do seu entorno a dignidade de todo ser humano, con 
independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, sociais, etc... 

Entender o sentido e finalidade da acción humana Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a creación 

Coñecer e aceptar que Deus se revela na historia 
Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e analiza 
as respostas de fe neles 

Coñecer e definir a estrutura e organización da Biblia 
Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos libros 
sagrados mostrando interese pola súa orixe divina 

Mostrar interese por recoñecer o carácter relacional da divindade na 
revelación de Xesús 

Coñece e describe as características do deus cristiá 

Comprender a expansión do cristianismo a través das primeiras 
comunidades cristiás 

Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás e 
describe as súas características 
Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo e explica a difusión do 
cristianismo no mundo pagán 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, producións do alumnado, 
expresións orais, probas escritas, traballos en grupo... 

Instrumentos: Resolucións de exercicios, resumos, exposición de temas, 
cuestionarios, debates, reflexións... 
En resumo, nas dúas primeiras avaliacións as probas escritas individuais 
valoráronse cun 80 % da nota e o traballo na clase, individual e en grupo, e 
preguntas orais contarán o restante 20 %. A cualificación recolleu o grao 
de saber, saber facer e querer facer. 

Ante as circunstancias extraordinarias consecuencia da declaración do 
estado de alarma debido ao COVID-19, para a cualificación desta terceira 
avaliación teremos como referencia as tarefas desenvolvidas ao longo desta 
última etapa do curso (número de entregas, cumprimento dos prazos e 
corrección das actividades propostas). Tendo en conta que os alumnos 
están entregando tarefas, esta cualificación só servirá para incrementar 
(nunca prexudicar) a nota final.  

 

Cualificación final 

A nota final do curso será a media aritmética das cualificacións finais de 
cada unha das dúas avaliacións pasadas, incrementada ata un máximo de 2 
puntos en función dos resultados acadados nas tarefas da 3ª avaliación, 
segundo esta táboa:  
 

TAREFAS EN 
PRAZO 

INCREMENTO 
NOTA 

CORRECCIÓN 
TAREFAS 

INCREMENTO 
NOTA 

Todas 0,5 Sobresaínte 1,5 

+75% 0,4 Notable 0,9 

50%-75% 0,3 Ben 0,7 
25%-49% 0,2 Suficiente 0,3 

15%-24% 0,1 Insuficiente 0,15 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Todos os alumnos teñen superadas as dúas primeiras avaliacións, por tanto, 
todos están xa aprobados e as notas da 3ª avaliación só suporán mellora na 
cualificación final do alumnado. Non vai haber convocatoria extraordinaria 
de setembro.  e tampouco temos alumnado coa materia pendente. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Ao non ter alumnado suspenso nas dúas primeiras avaliacións, nesta 
terceira estamos realizando actividades de reforzo, repaso e 
consolidación da materia xa impartida con pequenas ampliacións. 
Todos teñen conectividade polo que é factible a docencia virtual. Os 
contidos teóricos póñense no Classroom. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas son continuación das correspondentes ás pasadas avaliacións 
e dispoñen delas en formato impreso, envíanse por Classroom e por 
correo electrónico temas varios con información, debendo responder a 
fichas con preguntas, formularios, análise de obras artísticas relixiosas; 
polo mesmo sistema cada alumno devólveas realizadas, séndolle 
reenviadas coas correccións e observacións pertinentes. Posibles 
incidencias e dúbidas son atendidas tamén vía correo electrónico. 

 

Materiais e recursos 
As tarefas foron propostas a través da plataforma dixital Classroom e a 
través do correo electrónico. Todo o alumnado recibiu o material 
necesario. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

  CENTRO:                 IES LAXEIRO, LALÍN 

CURSO:                   3º ESO 
MATERIA:               RELIXIÓN CATÓLICA 
DEPARTAMENTO: RELIXIÓN CATÓLICA 
DATA:                      12/05/2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa 
Expresa e comparte en grupo situacións ou circunstancias nas que recoñece a 
esixencia humana de felicidade e plenitude 

Comparar razoadamente distintas respostas fronte á finitude do ser 
humano 

Selecciona escenas de películas ou documentais que mostran a busca de 
sentido 

Descubrir que o pecado radica no rexeitamento á intervención de Deus 
na propia vida 

Identifica, analiza e comenta situacións actuais  onde se expresa o pecado 
como rexeitamento ou suplantación de Deus 

Distinguir a verdade revelada do roupaxe literario no relato do Xénese Analiza o texto sagrado diferenciando a verdade revelada do roupaxe literario 

Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo cambia a forma de 
comprender o mundo, a historia, a realidade, as persoas, etc... 

Expresa  xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo 
introduciu na forma de entender o mundo segundo biografías seleccionadas 
de conversos 

Comprender que a pertenza a Cristo conleva unha nova forma de 
comportarse na vida 

Crea e comparte textos, videoclips para describir  as consecuencias que na 
vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo 

Identificar na cultura a riqueza e a beleza que xera a fe 

Demostra mediante exemplos previamente seleccionados que a experiencia 
cristiá foi xeradora de cultura ao longo da historia 
Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, o pensamento, 
costumes, saúde, educación, etc... 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, producións do alumnado, 
expresións orais, probas escritas, traballos en grupo... 

Instrumentos: Resolucións de exercicios, resumos, exposición de temas, 
cuestionarios, debates, reflexións... 
En resumo, nas dúas primeiras avaliacións as probas escritas individuais 
valoráronse cun 80 % da nota e o traballo na clase, individual e en grupo, e 
preguntas orais contarán o restante 20 %. A cualificación recolleu o grao 
de saber, saber facer e querer facer. 

Ante as circunstancias extraordinarias consecuencia da declaración do 
estado de alarma debido ao COVID-19, para a cualificación desta terceira 
avaliación teremos como referencia as tarefas desenvolvidas ao longo desta 
última etapa do curso (número de entregas, cumprimento dos prazos e 
corrección das actividades propostas). Tendo en conta que os alumnos 
están entregando tarefas, esta cualificación só servirá para incrementar 
(nunca prexudicar) a nota final.  

 

Cualificación final 

A nota final do curso será a media aritmética das cualificacións finais de 
cada unha das dúas avaliacións pasadas, incrementada ata un máximo de 2 
puntos en función dos resultados acadados nas tarefas da 3ª avaliación, 
segundo esta táboa:  
 

TAREFAS EN 
PRAZO 

INCREMENTO 
NOTA 

CORRECCIÓN 
TAREFAS 

INCREMENTO 
NOTA 

Todas 0,5 Sobresaínte 1,5 

+75% 0,4 Notable 0,9 

50%-75% 0,3 Ben 0,7 
25%-49% 0,2 Suficiente 0,3 

15%-24% 0,1 Insuficiente 0,15 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Todos os alumnos teñen superadas as dúas primeiras avaliacións, por tanto, 
todos están xa aprobados e as notas da 3ª avaliación só suporán mellora na 
cualificación final do alumnado. Non vai haber convocatoria extraordinaria 
de setembro.  e tampouco temos alumnado coa materia pendente. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Ao non ter alumnado suspenso nas dúas primeiras avaliacións, nesta 
terceira estamos realizando actividades de reforzo, repaso e 
consolidación da materia xa impartida con pequenas ampliacións. 
Todos teñen conectividade polo que é factible a docencia virtual. Os 
contidos teóricos póñense no Classroom. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas son continuación das correspondentes ás pasadas avaliacións 
e dispoñen delas en formato impreso, envíanse por Classroom e por 
correo electrónico temas varios con información, debendo responder a 
fichas con preguntas, formularios, análise de obras artísticas relixiosas; 
polo mesmo sistema cada alumno devólveas realizadas, séndolle 
reenviadas coas correccións e observacións pertinentes. Posibles 
incidencias e dúbidas son atendidas tamén vía correo electrónico. 

 

Materiais e recursos 
As tarefas foron propostas a través da plataforma dixital Classroom e a 
través do correo electrónico. Todo o alumnado recibiu o material 
necesario. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
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CURSO:                   4º ESO 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Aprender e memorizar os principais rasgos comúns das relixións 

Identifica e clasifica os rasgos principais (ensinanza, comportamento e culto) 
nas relixións monoteístas 
Busca información e presenta as respostas das distintas relixións ás preguntas do 

sentido 

Comparar e distinguir a intervención de Deus na historia dos intentos 
humanos de resposta á busca do sentido 

Analiza as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as relixións 

Coñecer e apreciar a invitación de Xesús a colaborar na súa misión 
Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a misión de Xesús e expón por 
que continúan dita misión 

Descubrir e valorar que Cristo xera unha nova forma de usar a razón e a 
liberdade e de expresar afectividade da persoa 

Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións que se lle 
ofrecen 
É consciente das diferentes formas de vivir a afectividade e  recoñece a máis 
humana 

Distinguir que a autoridade está ao servizo da verdade 

Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son autoridade polo servizo 
ou testemuño e localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a 
Igrexa defendeu a verdade do ser humano 

Relacionar a misión do cristián coa construción do mundo Investiga sobre as iniciativas eclesiais do seu entorno que colaboran na 
construción da civilización do amor 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, producións do alumnado, 
expresións orais, probas escritas, traballos en grupo... 

Instrumentos: Resolucións de exercicios, resumos, exposición de temas, 
cuestionarios, debates, reflexións... 
En resumo, nas dúas primeiras avaliacións as probas escritas individuais 
valoráronse cun 80 % da nota e o traballo na clase, individual e en grupo, e 
preguntas orais contarán o restante 20 %. A cualificación recolleu o grao 
de saber, saber facer e querer facer. 

Ante as circunstancias extraordinarias consecuencia da declaración do 
estado de alarma debido ao COVID-19, para a cualificación desta terceira 
avaliación teremos como referencia as tarefas desenvolvidas ao longo desta 
última etapa do curso (número de entregas, cumprimento dos prazos e 
corrección das actividades propostas). Tendo en conta que os alumnos 
están entregando tarefas, esta cualificación só servirá para incrementar 
(nunca prexudicar) a nota final.  

 

Cualificación final 

A nota final do curso será a media aritmética das cualificacións finais de 
cada unha das dúas avaliacións pasadas, incrementada ata un máximo de 2 
puntos en función dos resultados acadados nas tarefas da 3ª avaliación, 
segundo esta táboa:  
 

TAREFAS EN 
PRAZO 

INCREMENTO 
NOTA 

CORRECCIÓN 
TAREFAS 

INCREMENTO 
NOTA 

Todas 0,5 Sobresaínte 1,5 

+75% 0,4 Notable 0,9 

50%-75% 0,3 Ben 0,7 
25%-49% 0,2 Suficiente 0,3 

15%-24% 0,1 Insuficiente 0,15 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Todos os alumnos teñen superadas as dúas primeiras avaliacións, por tanto, 
todos están xa aprobados e as notas da 3ª avaliación só suporán mellora na 
cualificación final do alumnado. Non vai haber convocatoria extraordinaria 
de setembro.  e tampouco temos alumnado coa materia pendente. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Ao non ter alumnado suspenso nas dúas primeiras avaliacións, nesta 
terceira estamos realizando actividades de reforzo, repaso e 
consolidación da materia xa impartida con pequenas ampliacións. 
Todos teñen conectividade polo que é factible a docencia virtual. Os 
contidos teóricos póñense no Classroom. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas son continuación das correspondentes ás pasadas avaliacións 
e dispoñen delas en formato impreso, envíanse por Classroom e por 
correo electrónico temas varios con información, debendo responder a 
fichas con preguntas, formularios, análise de obras artísticas relixiosas; 
polo mesmo sistema cada alumno devólveas realizadas, séndolle 
reenviadas coas correccións e observacións pertinentes. Posibles 
incidencias e dúbidas son atendidas tamén vía correo electrónico. 

 

Materiais e recursos 
As tarefas foron propostas a través da plataforma dixital Classroom e a 
través do correo electrónico. Todo o alumnado recibiu o material 
necesario. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO:                   IES LAXEIRO, LALÍN 

CURSO:                   1º BACHARELATO 
MATERIA:               RELIXIÓN CATÓLICA 
DEPARTAMENTO: RELIXIÓN CATÓLICA 
DATA:                      12/05/2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Comparar manifestacións históricas que permitan desvelar desde sempre o 
sentido relixioso do ser humano 

Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de comunicación e emite 
xuízos de valor sobre a necesidade de sentido 

Identificar e contrastar no momento actual diversas respostas de sentido 
Cualifica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo ou laicismo e 
contrástaas coa proposta de salvación que ofrecen as relixións 

Coñecer e valorar o contexto en que nace e a ensinanza da doutrina social da 
Igrexa 

Identifica problemas sociais de finais do século XIX. Estudia a súa evolución ata a 
actualidade e analiza as respostas da doutrina social da Igrexa 

Coñecer e aplicar os principios fundamentais da doutrina social da Igrexa a 
diversos contextos 

Comprende e define con palabras persoais o significado de ben común, destino 
universal dos bens e subsidiariedade. Aplica a situacións concretas ditos principios 
xustificando o pensamento social da Igrexa 

Coñecer e aceptar con respecto os momentos históricos do conflito entre 
ciencia e fe, sabendo dar razóns xustificadas da actuación da Igrexa 

Infórmase con rigor e debate respectuosamente sobre o caso de Galileo, Servet, 
etc... Escribe a súa opinión xustificando razoadamente as causas e consecuencias de 
ditos conflitos 

Ser consciente da necesidade de relación entre a ciencia e a ética para que 
exista verdadeiro progreso humano 

Analiza casos e debate de maneira razoada as consecuencias que se derivan dun uso 
da ciencia sen referencia ético 

Ser consciente de que a persoa é xeradora de cultura 
Identifica os elementos propios de diversas culturas e elabora material audiovisual 
onde as compare criticamente 

Caer na conta do cambio que o monacato introduce na configuración do 
tempo e o traballo 

Valora o traballo dos monxes para conservar o arte e a cultura grecolatina, 
elaborando material audiovisual no que se recolla a síntese do seu estudo 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, producións do alumnado, 
expresións orais, probas escritas, traballos en grupo... 

Instrumentos: Resolucións de exercicios, resumos, exposición de temas, 
cuestionarios, debates, reflexións... 
En resumo, nas dúas primeiras avaliacións as probas escritas individuais 
valoráronse cun 80 % da nota e o traballo na clase, individual e en grupo, e 
preguntas orais contarán o restante 20 %. A cualificación recolleu o grao 
de saber, saber facer e querer facer. 

Ante as circunstancias extraordinarias consecuencia da declaración do 
estado de alarma debido ao COVID-19, para a cualificación desta terceira 
avaliación teremos como referencia as tarefas desenvolvidas ao longo desta 
última etapa do curso (número de entregas, cumprimento dos prazos e 
corrección das actividades propostas). Tendo en conta que os alumnos 
están entregando tarefas, esta cualificación só servirá para incrementar 
(nunca prexudicar) a nota final.  

 

Cualificación final 

A nota final do curso será a media aritmética das cualificacións finais de 
cada unha das dúas avaliacións pasadas, incrementada ata un máximo de 2 
puntos en función dos resultados acadados nas tarefas da 3ª avaliación, 
segundo esta táboa:  
 

TAREFAS EN 
PRAZO 

INCREMENTO 
NOTA 

CORRECCIÓN 
TAREFAS 

INCREMENTO 
NOTA 

Todas 0,5 Sobresaínte 1,5 

+75% 0,4 Notable 0,9 

50%-75% 0,3 Ben 0,7 
25%-49% 0,2 Suficiente 0,3 

15%-24% 0,1 Insuficiente 0,15 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Todos os alumnos teñen superadas as dúas primeiras avaliacións, por tanto, 
todos están xa aprobados e as notas da 3ª avaliación só suporán mellora na 
cualificación final do alumnado. Non vai haber convocatoria extraordinaria 
de setembro  e tampouco temos alumnado coa materia pendente. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Ao non ter alumnado suspenso nas dúas primeiras avaliacións, nesta 
terceira estamos realizando actividades de reforzo, repaso e 
consolidación da materia xa impartida con pequenas ampliacións. 
Todos teñen conectividade polo que é factible a docencia virtual. Os 
contidos teóricos póñense no Classroom. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas son continuación das correspondentes ás pasadas avaliacións 
e dispoñen delas en formato impreso, envíanse por Classroom e por 
correo electrónico temas varios con información, debendo responder a 
fichas con preguntas, formularios, análise de obras artísticas relixiosas; 
polo mesmo sistema cada alumno devólveas realizadas, séndolle 
reenviadas coas correccións e observacións pertinentes. Posibles 
incidencias e dúbidas son atendidas tamén vía correo electrónico. 

 

Materiais e recursos 
As tarefas foron propostas a través da plataforma dixital Classroom e a 
través do correo electrónico. Todo o alumnado recibiu o material 
necesario. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e respectar os principios fundamentais da Igrexa con respecto á 
vida 

Coñece e explica os diferentes problemas bioéticos relacionados coa orixe, 
desenvolvemento e final da vida 
Posúe argumentos para defender ou dar razóns desde a posición cristiá ante 

situacións reais ou supostas que se propoñen na clase 

Recoñecer e apreciar o cambio que a doutrina social da Igrexa outorga á 
persoa e á vida 

Descobre, valora e xustifica o sentido humanizador que ten o traballo 

Deducir as consecuencias que implica a doutrina social da Igrexa no traballo, 
relacións internacionais e a economía 

Propón proxectos ou solucións que poderían levarse a cabo nas políticas nacionais 
ou internacionais para facer o mundo máis humano 

Recoñecer o valor social das aportacións realizadas por investigadores 
cristiáns 

Selecciona, estuda e expón a biografía dun investigador cristián resaltando as súas 
aportacións ao ámbito da ciencia e da técnica 

Recoñecer os esforzos que a Igrexa realizou ao longo dos séculos para que se 
respecte a dignidade do ser humano e os seus dereitos 

Nomea e explica situacións históricas nas que a Igrexa defendeu con radicalidade ao 
home e xustifica a elección realizada 

Comprender que algunhas creacións culturais son a expresión da fe Selecciona obras de arte, investiga sobre o autor e descobre o seu sentido relixioso. 
Confecciona un material creativo que permita coñecer a eses artistas 

 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, producións do alumnado, 
expresións orais, probas escritas, traballos en grupo... 

Instrumentos: Resolucións de exercicios, resumos, exposición de temas, 
cuestionarios, debates, reflexións... 
En resumo, nas dúas primeiras avaliacións as probas escritas individuais 
valoráronse cun 80 % da nota e o traballo na clase, individual e en grupo, e 
preguntas orais contarán o restante 20 %. A cualificación recolleu o grao 
de saber, saber facer e querer facer. 

Ante as circunstancias extraordinarias consecuencia da declaración do 
estado de alarma debido ao COVID-19, para a cualificación desta terceira 
avaliación teremos como referencia as tarefas desenvolvidas ao longo desta 
última etapa do curso (número de entregas, cumprimento dos prazos e 
corrección das actividades propostas). Tendo en conta que os alumnos 
están entregando tarefas, esta cualificación só servirá para incrementar 
(nunca prexudicar) a nota final.  

 

Cualificación final 

A nota final do curso será a media aritmética das cualificacións finais de 
cada unha das dúas avaliacións pasadas, incrementada ata un máximo de 2 
puntos en función dos resultados acadados nas tarefas da 3ª avaliación, 
segundo esta táboa:  
 

TAREFAS EN 
PRAZO 

INCREMENTO 
NOTA 

CORRECCIÓN 
TAREFAS 

INCREMENTO 
NOTA 

Todas 0,5 Sobresaínte 1,5 

+75% 0,4 Notable 0,9 

50%-75% 0,3 Ben 0,7 
25%-49% 0,2 Suficiente 0,3 

15%-24% 0,1 Insuficiente 0,15 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Todos os alumnos teñen superadas as dúas primeiras avaliacións, por tanto, 
todos están xa aprobados e as notas da 3ª avaliación só suporán mellora na 
cualificación final do alumnado. Non vai haber convocatoria extraordinaria 
de setembro  e tampouco temos alumnado coa materia pendente. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Ao non ter alumnado suspenso nas dúas primeiras avaliacións, nesta 
terceira estamos realizando actividades de reforzo, repaso e 
consolidación da materia xa impartida con pequenas ampliacións. 
Todos teñen conectividade polo que é factible a docencia virtual. Os 
contidos teóricos póñense no Classroom. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas son continuación das correspondentes ás pasadas avaliacións 
e dispoñen delas en formato impreso, envíanse por Classroom e por 
correo electrónico temas varios con información, debendo responder a 
fichas con preguntas, formularios, análise de obras artísticas relixiosas; 
polo mesmo sistema cada alumno devólveas realizadas, séndolle 
reenviadas coas correccións e observacións pertinentes. Posibles 
incidencias e dúbidas son atendidas tamén vía correo electrónico. 

 

Materiais e recursos 
As tarefas foron propostas a través da plataforma dixital Classroom e a 
través do correo electrónico. Todo o alumnado recibiu o material 
necesario. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Competencias

clave
Estándar de aprendizaxe

TE-B1.1-Identificar e describir as etapas necesarias para 
a creación dun produto tecnolóxico desde o seu deseño 
ata a súa comercialización.

 CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
CSIEE, CCEC

2º-TEB1.1.1-Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante o 
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

TE-B1.2-Realizar as operacións técnicas previstas nun 
plan de traballo utilizando os recursos materiais e 
organizativos con criterios de economía, seguridade e 
respecto polo ambiente.

CAA, CSC, 
CSIEE

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

2º-TEB1.2.2-Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante o 
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

2º-TEB1.2.3-Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.

TE-B2.1-Representar obxectos mediante vistas e 
perspectivas aplicando criterios de normalización e 
escalas.

CMCT, CAA 2º-TEB2.1.1-Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos, mediante 
esbozos e empregando criterios normalizados de cotación e escala.

TE-B2.2-Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como 
elementos de información de produtos tecnolóxicos.

CMCT, CAA 2º-TEB2.2.1-Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de produtos
tecnolóxicos.
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TE-B2.3-Explicar mediante documentación técnica as 
fases dun produto desde o seu deseño ata a súa 
comercialización.

CCL, CMCT, CD,
CAA

2º-TEB2.3.1-Produce os documentos relacionados cun prototipo sinxelo empregando software 
específico de apoio.

TE-B3.1-Analizar as propiedades dos materiais utilizados
na construción de obxectos tecnolóxicos.

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

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

TE-B3.2-Manipular e mecanizar materiais convencionais 
asociando a documentación técnica ao proceso de 
produción dun obxecto, respectando as súas 
características e empregando técnicas e ferramentas 
adecuadas, con especial atención ás normas de 
seguridade e saúde.

CMCT, CAA, 
CSC, CSIEE

2º-TEB3.2.1-Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en operacións básicas 
de conformación dos materiais de uso técnico.

2º-TEB3.2.2-Elabora un plan de traballo no taller con especial atención ás normas de seguridade e 
saúde.

TE-B4.1-Analizar e describir os esforzos aos que están 
sometidas as estruturas, experimentando en prototipos.

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

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

Lenda das competencias clave :
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 Comunicación lingüística (CCL)
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)          
 Competencia dixital (CD)   
 Aprender a aprender (CAA)
 Competencias sociais e cívicas (CSC)
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
 Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación.
Resolución de problemas.
Preguntas acerca de contidos.

Instrumentos:
Rúbricas de proyectos construidos.
Probas escritas.

Cualificación
final

 As probas escritas suporán o 60% da nota e os proxectos no taller o 40%.
 A nota de xuño será a media das dúas primeiras avaliacións, ca seguinte
 consideración :as tarefas do terceiro trimestre permitirán aprobar a materia a aquel
alumnado con algunha avaliación suspensa e subir a nota ao resto do alumnado ata
un máximo de 1 punto, tendo en conta a calidade dos traballos presentados e a súa
presentación en prazo.

Proba
extraordinaria de

setembro

Aquel  alumnado  que  non  acadara  unha  avaliación  positiva  en  xuño,  poderá
presentarse a unha proba escrita en setembro, similar ás dúas realizadas nos 2
primeiros trimestres que será acerca dos contidos destes trimestres.
Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado ca materia pendente.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

Visionado de vídeos explicativos.
Cuestionarios  EDIXGAL.
Búsquedas de información en internet para a realización de traballos.
Realización de proxectos seguindo o proceso tecnolóxico, con materiais de 

refugallo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O alumnado ten un curso creado en Classroom cos recursos e e as tarefas 
que  debe realizar e devolver resoltos, para  acadar a competencia dixital, a 
competencia en ciencia e tecnoloxía  e as demáis competencias clave.

Materiais e recursos
Curso creado en Classroom, libro de texto DIXITAL e vídeos explicativos 
dos contidos.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación será subida a Classroom para 
coñecemento do alumnado e mandada ao centro para que o centro llo
comunique ás familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Competencias clave Estándar de aprendizaxe

PRO-B1.2-Resolver problemas sinxelos utilizando algoritmos. CMCT, CD

2º-PROB1.2.1-Analiza problemas para elaborar 
algoritmos que os resolven.

2º-PROB1.2.2-Obtén o resultado de seguir un 
algoritmo partindo de determinadas condicións.

PRO-B1.3-Analizar a estrutura dun programa informático, identificando os elementos 
propios da linguaxe de programación utilizada e a súa función.

CMCT, CD
2º-PROB1.3.1-Identifica elementos característicos
da linguaxe de programación en programas 
sinxelos.

PRO-B2.1-Empregar as construcións básicas dunha linguaxe de programación por bloques 
para resolver problemas.

CMCT, CD, CAA, CSIEE

2º-PROB2.1.1-Describe o comportamento dos 
elementos básicos da linguaxe.

2º-PROB2.1.2-Emprega correctamente os 
elementos do contorno de traballo de 
programación.

2º-PROB2.1.3-Implementa algoritmos sinxelos 
usando elementos gráficos e interrelacionados 
para resolver problemas concretos.

PRO-B2.1-Empregar as construcións básicas dunha linguaxe de programación por bloques 
para resolver problemas.

CMCT, CD, CAA, CSIEE 2º-PROB2.1.1-Describe o comportamento dos 
elementos básicos da linguaxe.
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2º-PROB2.1.2-Emprega correctamente os 
elementos do contorno de traballo de 
programación.

2º-PROB2.1.3-Implementa algoritmos sinxelos 
usando elementos gráficos e interrelacionados 
para resolver problemas concretos.

PRO-B2.2-Resolver problemas sinxelos nunha linguaxe de programación por bloques 
empregando instrucións básicas.

CMCT, CD, CAA, CSIEE
2º-PROB2.2.1-Realiza programas sinxelos na 
linguaxe de programación empregando 
instrucións básicas.

PRO-B2.3-Resolver problemas nunha linguaxe de programación por bloques empregando 
instrucións iterativas.

CMCT, CD, CSIEE

2º-PROB2.3.1-Realiza programas de mediana 
complexidade na linguaxe de programación 
empregando instrucións condicionais e iterativas.

2º-PROB2.3.2-Descompón problemas de certa 
complexidade en problemas máis pequenos 
susceptibles de seren programados como partes 
separadas.

PRO-B2.4-Resolver problemas nunha linguaxe de programación por bloques empregando 
variables e estruturas de datos.

CMCT, CD, CAA, CSIEE 2º-PROB2.4.1-Explica as estruturas de 
almacenamento para diferentes aplicacións tendo 
en conta as súas características.

2º-PROB2.4.2-Realiza programas de certa 
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complexidade na linguaxe de programación 
empregando variables e estruturas de 
almacenamento.

PRO-B2.6.1-Verificar o funcionamento dos programas para o seu funcionamento. CMCT, CD
2º-PROB2.6.1.1-Obtén o resultado de seguir un 
programa escrito nun código determinado, 
partindo de determinadas condicións.

PRO-B3.2-Elaborar e publicar contidos na web integrando información textual, gráfica e 
multimedia.

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
CSIEE, CCEC

2º-PROB3.2.1-Elabora contidos utilizando as 
posibilidades que permiten as ferramentas de 
creación de páxinas web e contidos 2.0.

Lenda das competencias clave :

 Comunicación lingüística (CCL)

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)          

 Competencia dixital (CD)   

 Aprender a aprender (CAA)
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 Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

 Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación.
Resolución de problemas e actividades.
Preguntas acerca de contidos.

Instrumentos:
Listas de cotexo con/e escalas con grado de dificultade/complexidade.
Rúbricas de proxectos construidos.
Probas escritas.

Cualificación
final

A  nota  de  xuño  será  a  media  das  dúas  primeiras  avaliacións,  coa  seguinte
consideración: as tarefas do terceiro trimestre permitirán aprobar a materia a aquel
alumnado con algunha avaliación suspensa e subir a nota ao resto do alumnado ata
un máximo de 2 puntos, tendo en conta a calidade dos traballos presentados e a súa
presentación en prazo.
Aquel  alumnado  con  algunha  avaliación  suspensa  poderá  recuperar
presentándose a unha proba escrita  e/ou presentar  traballos de recuperación.

Proba
extraordinaria de

setembro

Aquel  alumnado  que  non  acadara  unha  avaliación  positiva  en  xuño,  poderá
presentarse  a  unha  proba  escrita  en  setembro  acerca  dos  contidos  dos  dous
primeiros trimestres.
Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado ca materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Visionado de vídeos explicativos.
Tarefas graduadas en grado de dificultade.
Cuestionarios  tipo test e resposta corta.
Búsquedas de información en internet para a realización de traballos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O alumnado ten un curso creado en EVA-E-DixGal cos recursos e e as 
tarefas que  debe realizar e devolver resoltos, para  acadar a competencia 
dixital, a competencia en ciencia e tecnoloxía  e as demáis competencias 
clave.

Materiais e recursos
Curso creado en EVA-E-DixGal, Materiais e Recursos  do Proxecto 
ABALAR, vídeos explicativos dos contidos...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación será subida ao Curso en EVA-E-
DixGal para coñecemento do alumnado e ao Classroom 
XestiónEducativa – Equipo Directivo, mandada ao centro para que o 
centro llo comunique ás familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro. Departamento de Tecnoloxía
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Competencias clave Estándar de aprendizaxe

TE-B1.2-Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando 
os recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e 
respecto polo ambiente, e valorando as condicións do contorno de traballo.

CAA,CSC,CSIEE

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

3º-TEB1.2.3-Traballa en equipo de xeito 
responsable e respectuoso.

TE-B2.1-Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos.

CMCT,CAA

3º-TEB2.1.1-Interpreta esbozos e bosquexos 
como elementos de información de produtos 
tecnolóxicos.

TE-B4.1-Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de 
conversión noutras manifestacións enerxéticas.

CCL, CMCT

3º-TEB4.1.1-Explica os principais efectos da 
corrente eléctrica e a súa conversión.
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TE-B4.2-Experimentar con instrumentos de medida e obter as magnitudes 
eléctricas básicas.

CMCT 3º-TEB4.2.1-Utiliza os instrumentos de 
medida para coñecer as magnitudes eléctricas
de circuítos básicos.

3º-TEB4.2.2-Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en circuítos eléctricos 
sinxelos.

TE-B5.1-Distinguir as partes operativas dun equipamento informático. CMCT,CD,CAA,CSIEE

3º-TEB5.1.1-Identifica as partes dun 
computador e é capaz de substituír e montar  
pezas clave

TE-B5.3-Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos 
técnicos

CCL,CMCT,CD,CAA,CSIEE

3º-TEB5.3.1-Manexa programas e software 
básicos.
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Lenda das competencias clave :

 Comunicación lingüística (CCL)

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)          

 Competencia dixital (CD)   

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

 Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación.
Resolución de problemas.
Preguntas acerca de contidos.

Instrumentos:
Rúbricas de proyectos construidos.
Probas escritas.
Traballos escritos.

Cualificación
final

 As probas escritas suporán o 60% da  nota e os proxectos no taller o 40%.
 A nota de xuño será a media das dúas primeiras avaliacións, ca seguinte
 consideración :as tarefas do terceiro trimestre permitirán aprobar a materia a aquel
alumnado con algunha avaliación suspensa e subir a nota ao resto do alumnado ata
un máximo de 1 punto, tendo en conta a calidade dos traballos presentados e a súa
presentación en prazo.

Proba
extraordinaria de

setembro

Aquel  alumnado  que  non  acadara  unha  avaliación  positiva  en  xuño,  poderá
presentarse a unha proba escrita en setembro sobre os contidos dos dous primeiros
trimestre, similar ás dúas realizadas neses trimestres.
Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado ca materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Visionado de vídeos explicativos.
Cuestionarios  tipo test.
Búsquedas de información en internet para a realización de traballos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O alumnado ten un curso creado en Classroom cos recursos e e as tarefas 
que  debe realizar no terceiro trimestre e devolver resoltos, para  acadar a 
competencia dixital, a competencia en ciencia e tecnoloxía  e as demáis 
competencias clave.

Materiais e recursos
Curso creado en Classroom, libro de texto e vídeos explicativos dos 
contidos.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación será subida ao curso de Classroom 
para coñecemento do alumnado e das familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Competencias

clave
Estándar de aprendizaxe

TE-B2.1-Describir os elementos que compoñen as 
instalacións dunha vivenda e as normas que regulan o seu
deseño e a súa utilización.

CCL, CMCT 4º-TEB2.1.1-Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda.

4º-TEB2.1.2-Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda.

TE-B2.2-Realizar deseños sinxelos empregando a 
simboloxía axeitada.

CMCC, CD, CSC,
CSIEE

4º-TEB2.2.1-Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas.

4º-TEB2.2.2-Deseña con axuda de software unha instalacións para unha vivenda tipo con criterios 
de eficiencia enerxética.

TE-B2.3-Experimentar coa montaxe de circuítos básicos 
e valorar as condicións que contribúen ao aforro 
enerxético.

CMCT, CAA, 
CSIEE

4º-TEB2.3.1-Realiza montaxes sinxelos e experimenta e analiza o seu funcionamento.

TE-B2.4-Avaliar a contribución da arquitectura da 
vivenda, das súas instalacións e dos hábitos de consumo 
ao aforro enerxético.

CAA, CSC, 
CSIEE

4º-TEB2.4.1-Propón medidas de redución do consumo enerxético dunha vivenda.
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TE-B5.1-Coñecer as principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e pneumática.

CCL, CMCT 4º-TEB5.1.1-Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática.

TE-B5.2-Identificar e describir as características e o 
funcionamento deste tipo de sistemas.

CCL, CMCT 4º-TEB5.2.1-Identifica e describe as características e o funcionamento deste tipo de sistemas.

TE-B5.4-Experimentar con dispositivos pneumáticos ou 
simuladores informáticos.

CMCT, CD, CAA,
CSIEE

4º-TEB5.4.1-Realiza montaxes de circuítos sinxelos pneumáticos ou hidráulicos con compoñentes 
reais ou mediante simulación.

Lenda das competencias clave :
 Comunicación lingüística (CCL)
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)          
 Competencia dixital (CD)   
 Aprender a aprender (CAA)
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 Competencias sociais e cívicas (CSC)
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
 Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación.
Resolución de problemas.
Preguntas acerca de contidos.

Instrumentos:
Rúbricas de proyectos construidos.
Probas escritas.

Cualificación
final

 As probas escritas suporán o 50% da nota e os proxectos no taller o 50%.
 A nota de xuño será a media das dúas primeiras avaliacións, ca seguinte
 consideración :as tarefas do terceiro trimestre permitirán aprobar a materia a aquel
alumnado con algunha avaliación suspensa e subir a nota ao resto do alumnado ata
un máximo de 1 punto, tendo en conta a calidade dos traballos presentados e a súa
presentación en prazo.

Proba
extraordinaria de

setembro

Aquel  alumnado  que  non  acadara  unha  avaliación  positiva  en  xuño,  poderá
presentarse a unha proba escrita en setembro, similar ás dúas realizadas nos 2
primeiros trimestres que será acerca dos contidos destes trimestres.
Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado ca materia pendente.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

Visionado de vídeos explicativos.
Cuestionarios.
Búsquedas de información en internet para a realización de traballos.
Realización de proxectos seguindo o proceso tecnolóxico, con materiais de 

refugallo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O alumnado ten un curso creado en Classroom cos recursos e e as tarefas 
que  debe realizar e devolver resoltos, para  acadar a competencia dixital, a 
competencia en ciencia e tecnoloxía  e as demáis competencias clave.

Materiais e recursos
Curso creado en Classroom, libro de texto e vídeos explicativos dos 
contidos.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación será subida a Classroom para 
coñecemento do alumnado e mandada ao centro para que o centro llo
comunique ás familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Competencias clave Estándar de aprendizaxe

TIC-B1.1-Adoptar condutas e hábitos que permitan a protección do individuo 
na súa interacción na rede. 

CD, CMCT

4º-TICB1.1.1-Interactúa con hábitos adecuados en contornos 
virtuais.

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

TIC-B1.2-Acceder a servizos de intercambio e publicación de información 
dixital con criterios de seguridade e uso responsable.

CD, CAA, CSC, CCEC

4º-TICB1.2.1-Realiza actividades con responsabilidade sobre 
conceptos como a propiedade e o intercambio de información.

TIC-B2.1-Utilizar e configurar equipamentos informáticos, identificando os 
elementos que os configuran e a súa función no conxunto.

CD, CMCT

4º-TICB2.1.1-Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información.

4º-TICB2.1.2-Configura elementos básicos do sistema operativo e 
de accesibilidade do equipamento informático.
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TIC-B2.4-Coñecer a arquitectura dun computador, identificando os seus 
compoñentes básicos, e describir as súas características.

CD, CMCT 4º-TICB2.4.1-Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun 
computador, as súas características técnicas e as conexións entre 
eles.

TIC-B3.1-Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a produción de 
documentos. CD, CMCT, CAA, CSIEE

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

4º-TICB3.1.2-Produce informes que requiren o emprego de follas 
de cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos.

TIC-B3.2-Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e desenvolver 
capacidades para integralos en diversas producións.

CD, CMCT, CCL, CAA, 
CSIEE

4º-TICB3.2.1-Integra elementos multimedia, imaxe e texto na 
elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a maquetas e á 
mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido

TIC-B6.3-Publicar e relacionar mediante hiperligazóns información en canles 
de contidos multimedia, presentacións, imaxe, audio e vídeo.

CD, CMCT, CCL, CSC

4º-TICB6.3.1-Emprega canles de distribución de contidos 
multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos noutras 
producións.
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Lenda das competencias clave :

 Comunicación lingüística (CCL)

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)          

 Competencia dixital (CD)   

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

 Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos ou técnicas:
Observación.
Preguntas acerca de contidos.

Instrumentos:
Probas prácticas na aula.
Traballos escritos.

Cualificación
final

A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media das dúas primeiras avaliacións,
ca  seguinte  consideración:as  tarefas  do  terceiro  trimestre  permitirán  aprobar  a
materia a aquel alumnado con algunha avaliación suspensa e subir a nota ao resto
do alumnado ata un máximo de 1 punto, tendo en conta a calidade dos traballos
presentados e a súa presentación en prazo.

Proba
extraordinaria de

setembro

Aquel  alumnado  que  non  acadara  unha  avaliación  positiva  en  xuño,  poderá
presentarse a unha proba escrita en setembro, que versará acerca dos contidos
destes trimestres.
Tamén se  poderían propoñer  exercicios  prácticos  similares  aos  realizados  nos
dous primeiros trimestres.
Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado ca materia pendente.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO:IES LAXEIRO
CURSO:4º ESO
MATERIA: TIC



   I.E.S. LAXEIRO
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500 
    LALIN (PONTEVEDRA).
   Telf.: 886151940– Fax 886151953 
    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro  
   email ies.laxeiro@edu.xunta.es

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Realización de traballos no ordenador e enviados mediante a aula virtual.
Búsquedas en internet para a realización de traballos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O alumnado ten un curso  na aula virtual do centro cos recursos e e as 
tarefas que  debe realizar e devolver resoltas, para  acadar a competencia 
dixital, a competencia en ciencia e tecnoloxía  e as demáis competencias 
clave.

Materiais e recursos
Curso creado na aula virtual do centro desde principio de curso, donde 
teñen información e suben as tarefas resoltas para a súa avaliación.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación será subida a o seu curso da aula 
virtual para coñecemento do alumnado e mandada ao centro para que
este llo comunique ás familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Competencias clave Estándar de aprendizaxe

TI-B2.2-Realizar esquemas de sistemas mecánicos e de circuítos eléctrico-
electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos que dan solución a problemas 
técnicos, con axuda de programas de deseño asistido, e calcular os parámetros
característicos destes.

CMCT

1º-TIB2.2.1-Deseña, utilizando un programa de CAD, o esquema 
dun circuíto eléctrico-electrónico, pneumático ou hidráulico que dea
resposta a unha necesidade determinada.

1º-TIB2.2.2-Calcula os parámetros básicos de funcionamento dun 
sistema mecánico e dun circuíto eléctrico-electrónico, pneumático 
ou hidráulico, a partir dun esquema dado.

TI-B2.4-Deseñar, construír e programar un sistema robotizado cuxo 
funcionamento solucione un problema determinado.

CMCT, CD, CAA, CSIEE
1º-TIB2.4.1-Deseña, constrúe e programa un sistema automático ou 
robot cos actuadores e os sensores axeitados, para que o seu 
funcionamento solucione un problema determinado.

TI-B3.1-Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de 
obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna en relación coas 
propiedades que presentan e coas modificacións que se poidan producir.

CMCT, CCL
1º-TIB3.1.1-Establece a relación entre a estrutura interna dos 
materiais e as súas propiedades.

1º-TIB3.1.2-Explica como se poden modificar as propiedades dos 
materiais, tendo en conta a súa estrutura interna.
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TI-B3.3-Describir as técnicas utilizadas nos procesos de fabricación tipo, 
identificando as máquinas e as ferramentas utilizadas e as condicións de 
seguridade propias de cada unha, apoiándose na información proporcionada 
na web dos fabricantes.

CMCT, CCL, CSC

1º-TIB3.3.1-Explica as principais técnicas utilizadas no proceso de 
fabricación dun produto dado.

1º-TIB3.3.3-Describe as principais condicións de seguridade que se 
deben aplicar nun determinado ámbito de produción, desde o punto 
de vista tanto do espazo como da seguridade persoal.

TI-B4.1-Analizar a importancia que os recursos enerxéticos teñen na 
sociedade actual, e describir as formas de produción de cada unha, así como 
as súas debilidades e fortalezas no desenvolvemento dunha sociedade 
sustentable.

CMCT, CCL

1º-TIB4.1.1-Describe as formas de producir enerxía, en relación co 
custo de produción, o impacto ambiental e a sustentabilidade.

1º-TIB4.1.2-Debuxa diagramas de bloques de diferentes tipos de 
centrais de produción de enerxía, e explica cada bloque 
constitutivos e as súas interrelacións.
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   Lenda das competencias clave :

 Comunicación lingüística (CCL)

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)          

 Competencia dixital (CD)   

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

 Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos ou técnicas:
Observación.
Preguntas acerca de contidos.
Resolución de problemas.

Instrumentos:
Rúbrica de presentacións.
Probas prácticas na aula.
Traballos escritos e presentacións orais.
Proxecto tecnolóxico.

Cualificación
final

A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media das dúas primeiras avaliacións,
ca  seguinte  consideración:as  tarefas  do  terceiro  trimestre  permitirán  aprobar  a
materia a aquel alumnado con algunha avaliación suspensa e subir a nota ao resto
do alumnado ata un máximo de 1 punto, tendo en conta a calidade dos traballos
presentados e a súa presentación en prazo.

Proba
extraordinaria de

setembro

Aquel  alumnado  que  non  acadara  unha  avaliación  positiva  en  xuño,  poderá
presentarse a unha proba escrita en setembro, que versará acerca dos contidos
destes trimestres.
Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado ca materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

   Realización de problemas traballos no ordenador e enviados mediante a 
aula virtual.

   Búsquedas en internet para a realización de traballos.
  Visionado de vídeos explicativos das tarefas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O alumnado ten un curso  na aula virtual do centro cos recursos e e as 
tarefas que  debe realizar e devolver resoltas, para  acadar as competencias 
clave e poder cursar con éxito cursos posteriores.

Materiais e recursos
Libro de texto e curso creado na aula virtual do centro desde principio de 
curso, donde teñen  a información e suben as tarefas resoltas para a súa 
avaliación.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación será subida a o seu curso da aula 
virtual para coñecemento do alumnado e mandada ao centro para que
este llo comunique ás familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Competencias clave Estándar de aprendizaxe

TIC-B1.1-Analizar e valorar as influencias das tecnoloxías da 
información e da comunicación na transformación da sociedade 
actual, tanto nos ámbitos da adquisición do coñecemento como nos 
da produción.

CD, CSIEE, CSC

1º-TICB1.1.1-Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da 
información e sociedade do coñecemento.

1º-TICB1.1.2-Explica cales son os novos sectores económicos que 
apareceron como consecuencia da xeneralización das tecnoloxías da 
información e da comunicación.

TIC-B2.1-Configurar computadores e equipamentos informáticos 
identificando os subsistemas que os compoñen e relacionando cada 
elemento coas prestacións do conxunto, e describir as súas 
características.

CD, CMCT, CCL

1º-TICB2.1.1-Describe as características dos subsistemas que compoñen un 
computador, identificando os seus principais parámetros de funcionamento.

1º-TICB2.1.2-Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais 
dun computador e describe a contribución de cada un ao funcionamento 
integral do sistema.

1º-TICB2.1.3-Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en
sistemas de computadores, recoñecendo a súa importancia na custodia da 
información.

1º-TICB2.1.4-Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, 
analizando os parámetros que as definen e a súa achega ao rendemento do 
conxunto.

TIC-B2.2-Instalar e utilizar software de propósito xeral e de 
aplicación, e avaliar as súas características e os contornos de 
aplicación.

CD, CMCT, CAA 1º-TICB2.2.1-Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo 
relacionando cada parte coa súa función.

1º-TICB2.2.2-Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a 
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resolución de problemas en computadores persoais, seguindo instrucións de 
fábrica.

TIC-B3.1-Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, 
como instrumentos de resolución de problemas específicos.

CD, CMCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CSC, CCEC

1º-TICB3.1.2-Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, 
aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o destinatario.

1º-TICB3.1.3-Elabora presentacións que integren texto, imaxes e elementos 
multimedia, adecuando a mensaxe ao público obxectivo ao que se destina.

1º-TICB3.1.4-Resolve problemas que requiran a utilización de follas de 
cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e gráficos.

TIC-B4.1-Analizar as principais topoloxías utilizadas no deseño de 
redes de computadores, relacionándoas coa área de aplicación e 
coas tecnoloxías empregadas.

CD, CMCT, CAA, CSIEE
1º-TICB4.1.1-Debuxa esquemas de configuración de pequenas redes locais, 
seleccionando as tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible.

TIC-B4.2-Analizar a función dos equipos de conexión que 
permiten realizar configuracións de redes e a súa interconexión con
redes de área extensa.

CD, CMCT, CCL

1º-TICB4.2.1-Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables 
utilizados en redes de datos.

1º-TICB4.2.2-Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía con fíos e 
sen eles, e indica posibles vantaxes e inconvenientes.

1º-TICB4.2.3-Explica a funcionalidade dos elementos que permiten 
configurar redes de datos, indicando as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes principais.

TIC-B5.3-Analizar a estrutura de programas informáticos, 
identificando e relacionando os elementos propios da linguaxe de 
programación utilizada.

CD, CMCT, CAA, CSIEE
1º-TICB5.3.1-Obtén o resultado de seguir un pequeno programa escrito nun 
código determinado, partindo de determinadas condicións.
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TIC-B5.4-Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das 
construcións básicas dunha linguaxe de programación.

CD, CMCT, CCL
1º-TICB5.4.1-Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de 
programación e propón exemplos concretos dunha linguaxe determinada.

TIC-B5.5-Realizar pequenos programas de aplicación nunha 
linguaxe de programación determinada e aplicalos á solución de 
problemas reais.

CD, CMCT, CAA, CSIEE, 
CSC, CCEC

1º-TICB5.5.1-Realiza programas de aplicación sinxelos nunha linguaxe 
determinada que solucionen problemas da vida real.

Lenda das competencias clave :

 Comunicación lingüística (CCL)

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)          

 Competencia dixital (CD)   

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

 Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación.
Resolución de problemas e actividades.
Preguntas acerca de contidos.
Seguimento semanal 

Instrumentos:
Listas de cotexo con/e escalas con grado de dificultade/complexidade.
Rúbricas das tarefas / actividades .
Probas escritas.

Cualificación
final

A  nota  de  xuño  será  a  media  das  dúas  primeiras  avaliacións,  coa  seguinte
consideración:  as  tarefas do terceiro trimestre  permitirán aprobar a  materia a
aquel  alumnado con algunha  avaliación suspensa e  subir  a  nota  ao resto do
alumnado ata un máximo de 2 puntos, tendo en conta a calidade dos traballos
presentados e a súa presentación en prazo.

 De ser posible, poderá realizarse unha proba escrita presencial ou telemática para
o alumnado con  avaliacións suspensas.

Proba
extraordinaria de

setembro

Aquel  alumnado  que  non  acadara  unha  avaliación  positiva  en  xuño,  poderá
presentarse  a  unha  proba  escrita  en  setembro  acerca  dos  contidos  dos  dous
primeiros trimestres.
Tamén poderanse propoñer exercicios prácticos no ordenador similares aos
realizados neses dous trimestres.
Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado coa materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Elaboración dun Cartel / Póster con espicificacións mínimas e graduadas 
en complexidade, cun seguimento do traballo semanal. 

Elaboración dunha historieta / Comic con espicificacións mínimas e 
graduadas en complexidade, cun seguimento do traballo semanal. 

Visionado de vídeos explicativos.
Tarefas graduadas en grado de dificultade.
Cuestionarios  tipo test e resposta corta.
Búsquedas de información en internet para a realización de traballos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O alumnado ten un curso creado na Aula Virtual, onde os recursos e e as 
tarefas que  deben realizar e devolver resoltos, para  acadar a competencia 
dixital, a competencia en ciencia e tecnoloxía  e as demáis competencias 
clave.

Materiais e recursos
Curso creado na Aula Virtual do Centro, Materiais e Recursos  de Internet, 
Apuntes propios colgadas no curso, vídeos explicativos dos contidos...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación será subida no Tablón do curso de 
Google Classroom para coñecemento do alumnado e ao Classroom 
XestiónEducativa – Equipo Directivo, mandada ao centro para que o 
centro llo comunique ás familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro. Departamento de Tecnoloxía
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Competencias

clave
Estándar de aprendizaxe

TI-B1.1-Identificar as características dos materiais para 
unha aplicación concreta, tendo en conta as súas 
propiedades intrínsecas e os factores técnicos 
relacionados coa súa estrutura interna, así como a 
posibilidade de empregar materiais non convencionais 
para o seu desenvolvemento, obtendo información por 
medio das tecnoloxías da información e da 
comunicación.

CMCT, CD, CAA 2º-TIB1.1.1-Explica como se poden modificar as propiedades dos materiais, tendo en conta a súa 
estrutura interna.

2º-TIB1.1.2-Selecciona o material máis axeitado para unha aplicación concreta, obtendo 
información por medio das tecnoloxías da información e da comunicación.

TI-B2.1-Definir e expor as condicións nominais dunha 
maquina ou unha instalación a partir das súas 
características de uso, presentándoas co soporte de 
medios informáticos.

CCL, CAA 2º-TIB2.1.1-Debuxa esbozos de máquinas empregando programas de deseño CAD, e explica a 
función de cada un no conxunto.

2º-TIB2.1.2-Define as características e a función dos elementos dunha máquina, interpretando 
planos de máquinas dadas.
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TI-B2.2-Describir as partes de motores térmicos e 
eléctricos, e analizar os seus principios de 
funcionamento.

CCL, CMCT 2º-TIB2.2.1-Calcula rendementos de máquinas tendo en conta as enerxías implicadas no seu 
funcionamento.

2º-TIB2.2.2-Describe o funcionamento e as partes dos motores térmicos e eléctricos.

Lenda das competencias clave :
 Comunicación lingüística (CCL)
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)          
 Competencia dixital (CD)   
 Aprender a aprender (CAA)
 Competencias sociais e cívicas (CSC)
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 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
 Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación.
Resolución de problemas.
Preguntas acerca de contidos.

Instrumentos:
Rúbricas de tarefas realizadas na aula taller, entregadas polo classroom.
Probas escritas.

Cualificación
final

 As probas escritas suporán o 70% da nota e a parte práctica o outro 30%.
 A nota de xuño será a media das dúas primeiras avaliacións, ca seguinte
 consideración :as tarefas do terceiro trimestre permitirán aprobar a materia a aquel
alumnado con algunha avaliación suspensa e subir a nota ao resto do alumnado ata
un máximo de 1 punto, tendo en conta a calidade dos traballos presentados e a súa
presentación en prazo.

Proba
extraordinaria de

setembro

Aquel  alumnado  que  non  acadara  unha  avaliación  positiva  en  xuño,  poderá
presentarse a unha proba escrita en setembro, similar ás dúas realizadas nos 2
primeiros trimestres que será acerca dos contidos destes trimestres.
Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado ca materia pendente.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

Visionado de vídeos explicativos.
Cuestionarios.
Búsquedas de información en internet para a realización de traballos.
Realización de proxectos seguindo o proceso tecnolóxico, con materiais de 

refugallo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O alumnado ten un curso creado en Classroom cos recursos e e as tarefas 
que  debe realizar e devolver resoltos, para  acadar a competencia dixital, a 
competencia en ciencia e tecnoloxía  e as demáis competencias clave.

Materiais e recursos
Curso creado en Classroom, libro de texto e vídeos explicativos dos 
contidos.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación será subida a Classroom para 
coñecemento do alumnado e mandada ao centro para que o centro llo
comunique ás familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia
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DATA: 05-05-2020
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Competencias clave Estándar de aprendizaxe

TIC-B1.1-Describir as estruturas de almacenamento e analizar as 
características de cada unha.

CD, CMCT, CCL
2º-TICB1.1.1-Explica as estruturas de almacenamento para diferentes 
aplicacións tendo en conta as súas características.

TIC-B1.2-Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das 
construcións dunha linguaxe de programación.

CD, CMCT, CAA, CSIEE
2º-TICB1.2.1-Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade usando
elementos gráficos e relacionándoos entre si para dar resposta a problemas 
concretos

TIC-B1.3-Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de 
programación determinada e aplicalos á solución de problemas 
reais.

CD, CMCT, CAA, CSIEE

2º-TICB1.3.1-Elabora programas de mediana complexidade definindo o 
fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente. 

2º-TICB1.3.2-Descompón problemas de certa complexidade en problemas 
máis pequenos susceptibles de seren programados como partes separadas.

TIC-B1.5-Analizar a importancia da protección da información na 
sociedade do coñecemento, valorando as repercusións de tipo 
económico, social ou persoal.

CD, CMCT, CCL, CSC

2º-TICB1.5.1-Selecciona elementos de protección de software para internet 
relacionándoos cos posibles ataques.

2º-TICB1.5.2-Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección 
física fronte a ataques externos para unha pequena rede, considerando os 
elementos de hardware de protección

2º-TICB1.5.3-Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de 
propagación e describe as características de cada un, indicando sobre que 
elementos actúan.

TIC-B2.2-Elaborar e publicar contidos na web que integren 
información textual, gráfica e multimedia, tendo en conta a quen 
van dirixidos e os obxectivos.

CD, CMCT, CCL, CCA, 
CSIEE, CSC, CCEC

2º-TICB2.2.1-Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración 
que permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0.
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TIC-B2.3-Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0 e sucesivos desenvolvementos, 
aplicándoas ao desenvolvemento de traballos colaborativos.

CD, CMCT, CCL, CSC, 
CCEC

2º-TICB2.3.1-Explica as características relevantes da web 2.0 e os 
principios en que esta se basea.

TIC-B3.1-Adoptar as condutas de seguridade activa e pasiva que 
posibiliten a protección dos datos e do propio individuo nas súas 
interaccións en internet e na xestión de recursos e aplicacións 
locais.

CD, CMCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CSC, CCEC

2º-TICB3.1.1-Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección 
física fronte a ataques externos para unha pequena rede, considerando tanto 
os elementos de hardware de protección como as ferramentas de software 
que permiten protexer a información.

TIC-B3.2-Utilizar contornos de programación para deseñar 
programas que resolvan problemas concretos.

CD, CMCT, CAA, CSIEE
2º-TICB3.2.1-Elabora programas de mediana complexidade utilizando 
contornos de programación.

Lenda das competencias clave :

 Comunicación lingüística (CCL)

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)          

 Competencia dixital (CD)   

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)
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 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

 Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación.
Resolución de problemas e actividades.
Preguntas acerca de contidos.
Seguimento semanal

Instrumentos:
Listas de cotexo con/e escalas con grado de dificultade/complexidade.
Rúbricas das tarefas / actividades .
Probas escritas.

Cualificación
final

As probas escritas suporán o 30% da nota e as actividades/tarefas na aula o 70%.
A nota  de  xuño  será  a  media  das  dúas  primeiras  avaliacións,  coa  seguinte
consideración: as tarefas do terceiro trimestre permitirán aprobar a materia a aquel
alumnado con algunha avaliación suspensa e subir a nota ao resto do alumnado
ata un máximo de 2 puntos, tendo en conta a calidade dos traballos presentados e
a súa presentación en prazo.
De  ser  posible,  realizarase  unha  proba  presencial  ou  telemática  para  que  o
alumnado poida recuperar ou mellorar a súa cualificación.

Proba
extraordinaria 

de setembro

Aquel alumnado que non acadara unha avaliación positiva en xuño, poderá
presentarse a unha proba escrita en setembro, similar ás realizadas nos 2
primeiros trimestres, acerca dos contidos tratados.
Tamén se  poderán propoñer exercicios prácticos no ordenador similares
aos realizados nestes dous trimestres.

Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación
positiva.

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado coa materia pendente.



   I.E.S. LAXEIRO
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500 
    LALIN (PONTEVEDRA).
   Telf.: 886151940– Fax 886151953 
    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro  
   email ies.laxeiro@edu.xunta.es

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Elaboración dunha páxina Web con espicificacións mínimas e graduadas 
en complexidade, cun seguimento do traballo semanal. 

Visionado de vídeos explicativos.
Tarefas graduadas en grado de dificultade.
Cuestionarios  tipo test e resposta corta.
Búsquedas de información en internet para a realización de traballos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O alumnado ten un curso creado en ClassRoom recursos e e as tarefas que  
debe realizar e devolver resoltos, para  acadar a competencia dixital, a 
competencia en ciencia e tecnoloxía  e as demáis competencias clave.
Estableceuse un seguimento semanal de tarefas / actividades do alumnado.
Realizaranse probas escritas presenciais ou telemáticas, de ser posible, para
aquel alumnado que se considere necesario.

Materiais e recursos
Curso creado en Google ClassRoom, Materiais e Recursos  de Internet, 
Apuntes propios colgadas no Classroom, vídeos explicativos dos contidos...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación será subida no Tablón do curso de 
Google Classroom para coñecemento do alumnado e ao Classroom 
XestiónEducativa – Equipo Directivo, mandada ao centro para que o 
centro llo comunique ás familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro. Departamento de Tecnoloxía
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Competencias clave Estándar de aprendizaxe

 B1.1 Aplicar os principios da electricidade para describir 
matematicamente o funcionamento dos compoñentes pasivos e 
calcular os seus parámetros eléctricos.

▪CMCCT
▪CAA

ELB1.1.1 Calcula os parámetros eléctricos dos compoñentes pasivos a partir 
das súas características físicas.
ELB1.1.2 Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo tipo 
aos compoñentes equivalentes.

B1.2 Explicar cualitativamente os fenómenos derivados dunha 
alteración nun elemento dun circuíto eléctrico sinxelo e estimar as 
variacións que se espera que tomen os valores das magnitudes 
eléctricas.

▪CMCCT
▪CAA

▪CSIEE

ELB1.2.1 Relaciona as alteracións en elementos dun circuíto eléctrico 
sinxelo coas variacións que se espera que tomen os valores de tensión e 
corrente neles.

B1.3 Calcular os valores das magnitudes eléctricas en circuítos de 
corrente continua.

▪CCL
▪CMCCT

▪CAA

ELB1.3.1 Calcula os valores das correntes e das tensións nun circuíto 
eléctrico de corrente continua aplicando as leis de Kirchhoff, se fose 
necesario.
ELB1.3.2 Representa e interpreta esquemas de circuítos eléctricos básicos de
corrente continua.

B1.4 Analizar o comportamento de circuítos de corrente alterna, en 
contornos reais ou simulados, calcular os valores das magnitudes 
eléctricas e representalas vectorialmente.

▪CMCCT
▪CAA

ELB1.4.1 Calcula a impedancia de circuítos mixtos simples, compostos por 
cargas resistivas e reactivas.
ELB1.4.2 Calcula os valores das correntes e das tensións en circuítos de 
corrente alterna alimentados por un xerador senoidal monofásico.
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ELB1.4.3 Representa vectorialmente as magnitudes eléctricas nos 
compoñentes dun circuíto de corrente alterna.

B1.5 Realizar medidas de magnitudes características en circuítos 
eléctricos de corrente continua e alterna aplicando o procedemento 
adecuado.

▪CMCCT
▪CAA
▪CSC
▪CSIEE

ELB1.5.2 Realiza medidas eléctricas de forma segura tanto para a persoa que
a realiza como para os circuítos ou as instalacións eléctricas.

B4.1 Analizar instalacións de vivendas, reais ou simuladas, 
interpretando esquemas eléctricos, e identificar os riscos para a 
seguridade para as persoas.

▪CCL
▪CMCCT
▪CD
▪CAA
▪CSIEE
▪CSC

ELB4.1.1 Interpreta esquemas de instalacións eléctricas de vivendas.

ELB4.1.2 Identifica os riscos para a seguridade para as persoas derivados do 
uso incorrecto de instalacións eléctricas ou dos defectos no seu deseño ou na 
súa montaxe.
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   Lenda das competencias clave :

 Comunicación lingüística (CCL)

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)          

 Competencia dixital (CD)   

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

 Conciencia e expresións culturais (CCEC)

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 8 CENTRO:IES LAXEIRO
CURSO: 2º BACHARELATO
MATERIA:ELECTROTECNIA

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro


I.E.S. LAXEIRO
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500 
LALIN (PONTEVEDRA).
Telf.: 886151940– Fax 886151953
https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro
email ies.laxeiro@edu.xunta.es

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos ou técnicas:
Observación.
Preguntas acerca de contidos.
Resolución de problemas.

Instrumentos:
Probas prácticas na aula.
Traballos escritos.
Probas escritas.

Cualificación
final

A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media das dúas primeiras avaliacións,
ca  seguinte  consideración:  as  tarefas  do  terceiro  trimestre  permitirán  aprobar  a
materia a aquel alumnado con algunha avaliación suspensa e subir a nota ao resto
do alumnado ata un máximo de 2 puntos, tendo en conta a calidade dos traballos
presentados e a súa presentación en prazo.

Proba
extraordinaria de

setembro

Aquel  alumnado  que  non  acadara  unha  avaliación  positiva  en  xuño,  poderá
presentarse a unha proba escrita en setembro, que versará acerca dos contidos
dos dous primeiros trimestres.
Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado ca materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Realización de traballos no ordenador e enviados mediante a aula virtual.
Búsquedas en internet para a realización de traballos.
Visionado de vídeos explicativos das tarefas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O alumnado ten un curso  na aula virtual do centro cos recursos e e as 
tarefas que  debe realizar e devolver resoltas, para  acadar as competencias 
clave.

Materiais e recursos
Libro de texto e un curso creado na aula virtual do centro, onde teñen  a 
información e suben as tarefas resoltas para a súa avaliación.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación será subida a o seu curso da aula 
virtual para coñecemento do alumnado e mandada ao centro para que
este llo comunique ás familias.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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1 . E s t á n d a r e s  d e  a p r e n d i z a x e  e  c o m p e t e n c i a s  i m p r e s c i n d i b l e s
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Describir as calidades persoais e destrezas asociadas á iniciativa
emprendedora analizando os requirimentos dos distintos postos de
traballo e actividades empresariais.

1.1. Identifica  as  calidades  persoais,  actitudes,  aspiracións  e
formación propias das persoas con iniciativa emprendedora,
describindo a actividade dos empresarios e empresarias e o
seu rol na xeración de traballo e benestar social.

1.2. Investiga  con  medios  telemáticos  as  diferentes  áreas  de
actividade profesional do contorno, os tipos de empresa que
as desenvolven e os diferentes postos de traballo en cada
unha delas razoando os requirimentos para o desempeño
profesional en cada un deles.

2. Tomar decisións  sobre  o  itinerario  vital  propio  comprendendo as
posibilidades de emprego, autoemprego e carreira profesional en

2.1. Deseña  un  proxecto  de  carreira  profesional  propia
relacionando as posibilidades do contorno coas calidades e
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relación coas habilidades persoais e as alternativas de formación e
aprendizaxe ao longo da vida.

aspiracións persoais valorando a opción do autoemprego e
a necesidade de formación ao longo da vida.

3. Actuar como un futuro traballador responsable coñecendo os seus
dereitos e deberes como tal, valorando a acción do Estado e da
Seguridade Social na protección da persoa empregada así como
comprendendo a necesidade de protección dos riscos laborais.

3.1. Identifica as normas e institucións que interveñen nas 
relacións entre persoas traballadoras e persoas 
empresarias relacionándoas co funcionamento do mercado 
de traballo.

3.2. Distingue os dereitos e obrigas que se derivan das relacións
laborais comprobándoos en contratos de traballo e 
documentos de negociación colectiva.

3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social, así 
como as obrigas de persoas traballadoras e persoas 
empresarias dentro deste, valorando a súa acción 
protectora ante as distintas continxencias cubertas e 
describindo as prestacións mediante buscas nas webs 
institucionais.

3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos 
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sectores de actividade económica máis relevantes no 
contorno indicando os métodos de prevención legalmente 
establecidos así como as técnicas de primeiros auxilios 
aplicables en caso de accidente ou dano.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2 . A v a l i a c i ó n  e  c u a l i f i c a c i ó n

Avaliación

Procedementos:
Realizaranse actividades semanais mediante a 
entrega de documentación para ler, vídeos para 
visualizar, búsqueda en internet,... e sobre iso 
contestar a determinada preguntas ou a 
realización dunha descripción, interpretación 
persoal,etc do tema tratado.

Instrumentos:
– Documentos con preguntas
– Vídeos para visualizar
– Documentos para ler
– Búsqueda por internet
Todo elo a través do Classroom e o correo 
electrónico.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación 
final de curso:
A media das dúas primeiras avaliacións 
incrementada como máximo 1 punto si xa tiña as 
2 primeiras avaliacións aprobadas e entregan 
como mínimo o 80 % das actividades.
Os que non teñan aprobadas as 2 primeiras 
avaliacións terán que  entregar como mínimo o 
80 % das actividades para acadar o aprobado.

Proba extraordinaria de
setembro

Será un exame con preguntas cortas sobre os 
contidos impartidos nas 2 primeira avaliacións

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. M e t o d o l o x í a  e  a c t i v i d a d e s  d o  3 º  t r i m e s t r e  ( r e c u p e r a c i ó n ,  r e p a s o ,
r e f o r z o ,  e  n o  s e u  c a s o ,  a m p l i a c i ó n )  

Actividades 

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade)

Materiais e recursos
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4 . I n f o r m a c i ó n  e  p u b l i c i d a d e

Información ao alumnado e ás familias Indicar o procedemento que o profesorado 
empregará para informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do
centro.
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES Laxeiro 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMELE01 Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0241 Formación e Orientación Laboral 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Mª Teresa Martínez Palmero 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

UD5  A relación laboral e o contrato de traballo 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

 

 

 

 

 

 Identifica os principais dereitos e obrigas 
derivados das relacións laborais e recoñéce-
os en diferentes situacións de traballo 

 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de 
aplicación do dereito do traballo. 

Si Si Entregas das tarefas on line consistentes na 
resolución de : 

Cuestionarios sobre: 

 Notas características da relación laboral 
ordinaria regulada polo ET. 

Relacións de prestación de servizos excluídas 
da regulación do ET. 

Diferencias entre a figura do traballador por 
conta allea e o autónomo 

Relacións laborais de carácter especial regu-
ladas por outras normas específicas. 

As fontes normativas da relación laboral 

Os principios laborais de aplicación das nor-
mas laborais. 

Supostos prácticos ao respecto. 

Localización e consulta do texto refundido do 
ET 

Localización e consulta dun convenio 

 

 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións 
laborais. 

Si Non.  

Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. Si Si Cuestionarios sobre os elementos esenciais 
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 Analizáronse as principais modalidades de contratación. 

Si Si que debe reunir calquera contrato de traba-
llo. 

Informe elaborado polo alumno/a partindo 
dos diferentes modelos de contrato de traba-
llo do portal do SEPE:  

 Detectando o contido mínimo do 
contrato e cláusulas opcionais (en 
especial a cláusula sobre período 
de proba e os seus efectos) 

 Elaborando dun esquema  sobre 
as modalidades contractuais polo 
carácter indefinido ou temporal do 
contrato e o tipo de xornada e a 
finalidade ou causa dos contratos 
temporais. 

Resolución de supostos sinxelos sobre a 
modalidade contractual máis axeitada a 
distintas necesidades da empresa.  

  

 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa 
laboral. 

Si Si Proba escrita consistente na entrega da 
seguinte tarefa on line:  

Presentación dunha táboa comparativa que 
recolla os dereitos mínimos recollidos no ET 
sobre xornada, descanso, permisos, vaca-
cións, maternidade e paternidade e a regula-
ción sobre os mesmos que contén o convenio 
colectivo aplicable no sector. 

Facer unha valoración final sobre a realidade 
laboral e a regulación e recoñecemento dos 
dereitos. 

Reflexión sobre as medidas de conciliación 
laboral e familiar e de igualdade efectiva 
entre homes e mulleres. 

 

 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio 
colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no 
sector profesional relacionado co título  

Si Si 

 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a concilia-
ción da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre ho-
mes e mulleres. 

Si Si 
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 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais ele-
mentos que o integran. 

Si  Si Tarefa consistente en respostar un cuestiona-
rio sobre os diferentes apartados da nómina. 

Exercicio práctico no que partindo duns datos 
dados debe cumplimentar a nómina e calcular 

o salario líquido do traballador. 

Esta tarefa ten carácter globalizador , relacio-
nando este criterio mínimo co establecido na 
UD 8 de cáculo de bases de cotización e cotas 

de  cotización á Seguridade Social  para o 
cobro de prestacións. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

UD6   

Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Identifica os principais dereitos e obrigas derivados das relacións 
laborais e recoñéceos en diferentes situacións de traballo 

    

 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión 
e a extinción da relación laboral. 

Si Si Tarefas on line consistentes en: 

 Analizar noticias coma por exemplo os ERTES 
Covid19 e comparalos coa regulación dos 
ERTES e suspensións laborais do ET. Polas 
causas, procedementos e efectos dos mes-
mos. 

Tarefa de comprensión dos artigos do ET que 
falan da extinción do contrato: causas e 

efectos. 

 

Nº Unidade didáctica 

UD7  A representación dos traballadores e a negociación colectiva  
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

   Identificáronse as características definitorias dos novos contornos 
de organización do traballo. 

Si Si Tarefa on line: 

 consistente na recopilación e lectura de 
artigos de prensa sobre como será a organi-

zación do traballo despois do COVId19 e 
expresar a súa opinión ao respecto con pros e 

contras. 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

UD8 A Seguridade Social  

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

 

 

 

 

 Determina a acción protectora do sistema 

 

 

 

 

 

 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado 
social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía. 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

Si 

Probas escritas diversas que esixen a entrega  
de Tarefas on line consistentes en : 

1.- Facer un esquema no que se diferencien 
as prestacións non contributivas e  contribu-
tivas. A continuación deberá nomear as que 
son contributivas., cos requisitos e duración 
de cada unha. 

2.- Elaborar un informe comparativo sobre o 
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da seguridade social ante as continxencias 
cubertas, e identifica as clases de presta-
cións. 

 Determináronse as principais prestacións contributivas de segurida-
de social, os seus requisitos e a súa duración. 

Si si sistema sanitario en diferentes países.  

Comparando como se financia o sistema? 

Se é público ou privado? 

Se a protección é universal ou quedan excluí-
das persoas que non son nacionais? 

Canto dura esa protección. 

Se é totalmente gratuíto ou debe pagarse 
algo por esa asistencia? 

3.- Entregar unha reflexión final sobre a 
importancia de ter un bo sistema público de 
asistencia e prestacións. De onde saen os 
fondos para manter o sistema. É ou non 
ético a actitude de eludir o pago de impos-
tos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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1.- Notas da relación laboral, regulada polo Estatuto dos Traballadores. 

2.- Nomear os dereitos e deberes laborais. 

3.- Coñecer os deberes do empresario e as súas potestades lexítimas. 

4.- Saber que é un contrato laboral e cales son os seus elementos esenciais. 

5.- Diferenciar contrato, período de proba e FCT. 

6.- Manexar o contrato e o convenio para resolver dúbidas sobre: xornada, descanso, vacacións, permisos e outras  condicións laborais. 

7.-Interpretar o recibo de salarios ou nómina: estrutura da nómina 

8.- Interpretar o recibo de salarios ou nómina: Cálculos sinxelos de salario líquido e bruto . 

9.- . Causas de extinción do ct de traballo e prazos de reclamación se fora oportuno. 

10.- Coñecer as prestacións contributivas da Seguridade Social. 

 

Para acadar a avaliación positiva bastará con que se participe nas clases on line entregando as tarefas en tempo e de maneira adecuada aos obxectivos prantexados nas tarefas propostas pola profesora. 

Tendo en conta que se trata de actividades ou tarefas de ampliación sobre o temario impartido nas clases presenciais, só contarán de maneira positiva para subir nota sobre a media obtida nas dúas avaliacións anteriores. 

En canto ao aumento de nota que poida supoñer, terei en conta a cantidade de tarefas entregadas con calidade, a  puntualidade, e a  corrección en canto á linguaxe utilizada como ao aspecto formal  e contido  das tarefas entre-
gadas. 

A non entrega destas tarefas non será penalizado. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 A prevención de riscos laborais 

1ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  

 

 

 

Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traba-
lladoras e empresarias relacionados coa seguridade 
e a saúde laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

CA1.1 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.   

Proba escrita: 

Entrega dunha tarefa on line na que se reco-
llan os conceptos claves e se contesten cues-
tións prantexadas sobre principios de acción 
preventiva, e sobre o alcance dos dereitos de 

formación e información, paralización da 
actividade no caso de risco grave e inminente, 
e se recollan os deberes das persoas traballa-
doras en materia de prevención de riscos  e a 

súa responsabilidade. 

CA1.2 - Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á 
seguridade e á saúde das persoas traballadoras.  

CA1.3 - Apreciouse a importancia da información e da formación como medio 
para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.  

CA1.4 - Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e 
risco laboral grave e inminente.  

CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en 
materia de prevención de riscos laborais. 
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Nº 
Unidade didáctica 

 

 CA1.5 - Valoráronse as medidas de protección específicas de per-
soas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de 
protección da maternidade e a lactación, e de menores.  

 

 

2 

 

A avaliación de riscos 

 CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saú-
de no sector do transporte e mantemento de vehículos  

1ª 
aval. 

2ª 

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterios de avaliación Instrumento de avaliación 

X   

 

 

 

 Avalía as situacións de risco derivadas da súa acti-
vidade profesional analizando as condicións de 
traballo e os factores de risco máis habituais do 
sector de actividade do seu perfil profesional. 

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a preven-
ción nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional.  

Entrega de tarefas on line consistentes en: 

Cuestionarios sobre: 

Definicións de Accidente Laboral, enfermida-
de profesional, estrés, fatiga física e mental, 
síndrome de bournout, as técnicas preventi-
vas 

Cumprimentar un cadro no que se diferen-
cian o accidente de traballo e a enfermidade 
profesional. 

Avaliar os riscos presentes nun posto ou 
centro de traballo relacionado co perfil 
profesional e determinar as medidas de 
prevención e protección necesarias. Seguin-
do un procedemento guiado pola profesora 
ata chegar á  súa resolución: 

Identificación das condicións de traballo 

X  CA2.2 - Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados 
deles.  

X  CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil 
profesional.  

X X CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de 
traballo das persoas técnicas deste sector de actividade.  
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X X CA2.5 - Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 
simulado, relacionado co sector de actividade. 

significativas no caso e factores de risco 
presentes. 

Tipo de riscos 

Valoración dos riscos 

Medidas preventivas e de protección a adop-
tar, en particular os EPIS necesarios no seu 
caso. 
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Nº Unidade didáctica 

3 Planificación da prevención de riscos 

1ª 
aval. 

2ª  

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en 
función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos labo-
rais.  

Basta con enumerar as opcións de organización da prevención e saber en con-
creto en que supostos pode asumir o propio empresario a xestión persoal da 
prevención e que requisitos debe reunir para facelo. 

 

 

Tarefa on line: 

Probas escritas: 

 Resolución dun suposto práctico 
sobre organización a prevención e 
o número ou tipo de representa-
ción que corresponde á plantilla. 

 Cuestionario sobre modalidades 
de organizar a prevención, dife-
rencias entre as figuras de traba-
llador designado e delegado de 
prevención, formación necesaria 
para realizar as funcións básicas de 
prevención e competencias. 

 

 
X    CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na 

empresa en materia de prevención de riscos.  

Basta con coñecer as funcións e competencias dos delegados de prevención e 
diferencialo do técnico ou traballador designado pola empresa 

X     Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos 
laborais.  

 

 X   CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa 
que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.  

Facer un mapa conceptual seguindo o manual 
respondendo as seguintes cuestións: 

Para que un plan? 

Que debe contemplar? 

o plan de Emerxencia  

Para qué 

    CA3.6 - Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da 
empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.  
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 X   CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacio-
nado co sector profesional da titulación de técnico en electromecánica de vehícu-
los automóbiles.  

Equipos de intervención 

Fases 

Protocolo de evacuación 

 X   CA3.8 - Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou 
mediana empresa do sector de actividade do título.  

Nº Unidade didáctica 

4 As medidas de prevención e protección 

1ª  

Aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  

 

 

 

 

 

 Participa na elaboración dun plan de prevención de 
riscos e identifica as responsabilidades de todos os 
axentes implicados. 

CA4.1 - Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se 
deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas 
consecuencias no caso de materializarse.  

Tarefas on line: 

Cuestionarios a cumprimentar polo alumnado  

Sobre estes aspectos 

 X CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de 
diversos tipos.  

Cuestionarios e formulario google docs 

 X CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados 
ás situacións de risco atopadas.  

Tarefa on line de análise sobre 
EPIS fronte ao COVID: as mascariñas e as 

luvas de uso dual 

Análise da marcaxe de luvas fronte ao risco 
mecánico: Pictograma, marcado CE e clase 

Identificación do tipo de EPIS segundo a parte 
do corpo a protexer. 

Criterios de selección dos EPIs 

Obrigas da empresa e dos traballadores con 
relación aos EPIs 

 X CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.  Tarefa on line de reforzo sobre: 

 o protocolo PAS 
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 X CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben 
aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composi-
ción e o uso da caixa de urxencias. 

Técnicas básicas de primeiros auxilios: 

PLS 

RC e RCP 

Diferenciación dos signos dun infarto cerebral 
e un infarto cardíaco. 

Que non se debe facer nunca en primeiros 
auxilios 

Actuación no caso de : luxacións, hemorra-
xias, queimaduras ou atragantamentos. 

Lista da compra para completar a caixa de 
urxencias do taller. 
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UF2 

 

Nº Unidade didáctica 

10 A Busca de Emprego 

1ª 
aval. 

2ª  

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  

 

 

 

 

 

 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional selec-
cionando alternativas de formación e oportunida-
des de emprego ao longo da vida 

Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que 
permitan a toma de decisións profesionais. 

 

Táboa de observación sobre unha tarefa de 
deseño do obxectivo profesional 

No que seguindo o guión da tarefa e utilizan-
do os enlaces aos portales da Consellería de 
Educación, todofp e portal de emprego 

O alumno autoanaliza as súas competencias, 
as características de persoalidade, localiza as 
competencias profesionais que lle proporcio-
na  o ciclo  e valora as opcións de cara a 
seguir outros estudos ou ao mundo laboral. 

Tamén analiza aqueles aspectos menos 
potentes para poder reforzalos ben a través 
de máis formación, experiencia ou simple-
mente dende o interese en mellorar aspectos 
que favorecerán a súa empregabilidade. 

Redacción dunha carta de presentación a un 
posto de traballo que considere axeitado e 
elaboración do currículum vitae. 

 

 X  Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave 

para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 

 x  Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profe-

sional de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 X Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade 
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa 
para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral. 

 X Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 
emprego 

 

 

 



 

 

Páxina 15 de 17 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os criterios que seguín á hora de definir as actividades de recuperación foron: 

Valorar o  feito de que este módulo só se imparte no primeiro ano do ciclo. Non ten continuidade no segundo. Polo que o suspenso suporía establecer un plan de recuperación durante o primeiro trimestre do curso que ven. 

Durante o primeiro trimestre do curso que ven o máis probable é que teñan que reforzar contidos e procedementos de  módulos específicos que quedaron sen dar pola situación orixinada polo COVID19. Polo tanto, sería unha 
sobrecarga de contidos que o único que faría sería adiar as consecuencias negativas desta situación para o futuro académico e profesional do alumnado. 

 Que os contidos non deben ser o único obxectivo a perseguir por este módulo transversal no que se debe atender a outros criterios como grado de madurez, responsabilidade,  adquisición de autonomía persoal, habilidades 
persoais e sociais; e penso que a situación está poñendo a todos a proba. En particular o feito de que alumnado ao que se lle facía costa arriba este módulo nas clases presenciais (na maior parte dos casos por dificultades de 
aprendizaxe de base)  intente facer as tarefas e se preocupe por entregalas xa me parece un logro moi importante que merece ser tido en conta. Ese esforzo denota unha madurez persoal que debe ser valorada porque as compe-
tencias profesionais sempre as poderán adquirir. 

Polo tanto, as actividades de recuperación foron pensadas como un simple instrumento para conseguir que o alumnado que ten interese en aprobar o consiga. 

Máis que tarefas nas que o alumnado demostre o dominio da materia o que se persegue é axudalos a entender ben a materia e reforzar os aspectos que no seu momento se lles resistiron máis que nada pola falta de reflexión 
persoal á hora de preparar as probas escritas. 

As tarefas de recuperación son diferentes segundo vaian dirixidas a reforzar ou recuperar contidos da primeira, da segunda avaliación ou das dúas. 

Incluso dentro de cada grupo de recuperación non todos teñen porque facer todas as tarefas propostas na clase virtual. Pode haber alumnado que acade os obxectivos entregando simplemente unha ou dúas tarefas co que queda 
claro que os aspectos que tiña froxos están entendidos e superados,  en tanto que outros deben seguir coas tarefas de reforzo. As tarefas serán asignadas individualmente. Unha vez que recuperen a súa parte poderán pasar a 
facer tarefas de ampliación. 

Polo tanto, se fan as actividades de reforzo asignadas con regularidade e aproveitamento  terán acadado os obxectivos deste curso interrompido no mes de marzo. 

 

No caso do  alumnado que non presenta ningunha tarefa. 

Neste caso non queda máis alternativa que facer unha proba escrita  da/s avaliación/s suspensas.  

Esa proba escrita preferiblemente, e se as circunstancias o permiten e coas debidas garantías sanitarias, será presencial nas instalacións do centro nunha data a determinar e á que se lle dará publicidade na páxina do Instituto.  

Se non fora posible deste xeito artellarase unha proba on line. 

Neste suposto deseñarase unha proba tendo en conta os obxectivos a acadar. Pode ser unha proba de recuperación da primeira avaliación que conleva un cuestionario e unha parte de avaliación de riscos dun suposto dado. 

Ou da segunda avaliación na que irá un cuestionario. 

Se se ten suspensa as dúas avaliacións a proba será igual que a do alumnado que perdeu o dereito de avaliación contínua. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Neste caso a alternativa é facer un exame de toda a programación impartida ata o día 14 de marzo, no que se suspendeu a actividade lectiva presencial pola declaración do estado de alarma. 

O exame constará de dúas partes: unha será un cuestionario sobre todo o temario impartido ata ese día, incluíndo a parte de busca de emprego. A segunda parte será un suposto práctico no que se debe facer unha avaliación de 
riscos sinalando as condicións laborais, os factores de risco presentes no caso, os riscos existentes e a súa avaliación pola probabilidade e gravidade, e a proposta de medidas de prevención seguindo os principios preventivos e 
medidas de protección, facendo especial fincapé na elección dos EPIs axeitados que foran precisos e xustificando as decisións adoptadas. 

Para aprobar será preciso obter un 5 en cada parte. 

A proba será presencial, sempre que se garantan as condicións de seguridade sanitaria, nas instalacións do centro educativo en data e hora que se fará pública con antelación e publicidade suficiente na propia páxina web do 
centro. 

No caso de que non sexa posible facer unha proba presencial deseñarase unha proba telemática en data e hora que será convenientemente anunciada con anterioridade polos medios de publicidade habituais no centro educativo 
(anuncio na páxina web , teléfono ou correo electrónico) 

 

 

 

 



 

 

Páxina 17 de 17 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES Laxeiro 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTV02 Ciclo Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0459 Formación e Orientación Laboral 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Mª Teresa Martínez Palmero 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

UD5  A relación laboral e o contrato de traballo 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

 

 

 

 

 

 Identifica os principais dereitos e obrigas 
derivados das relacións laborais e recoñéce-
os en diferentes situacións de traballo 

 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de 
aplicación do dereito do traballo. 

Si Si Entregas das tarefas on line consistentes na 
resolución de : 

Cuestionarios sobre: 

 Notas características da relación laboral 
ordinaria regulada polo ET. 

Relacións de prestación de servizos excluídas 
da regulación do ET. 

Diferencias entre a figura do traballador por 
conta allea e o autónomo 

Relacións laborais de carácter especial regu-
ladas por outras normas específicas. 

As fontes normativas da relación laboral 

Os principios laborais de aplicación das nor-
mas laborais. 

Supostos prácticos ao respecto. 

Localización e consulta do texto refundido do 
ET 

Localización e consulta dun convenio 

 

 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións 
laborais. 

Si Non.  

Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. Si Si Cuestionarios sobre os elementos esenciais 
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 Analizáronse as principais modalidades de contratación. 

Si Si que debe reunir calquera contrato de traba-
llo. 

Informe elaborado polo alumno/a partindo 
dos diferentes modelos de contrato de traba-
llo do portal do SEPE:  

 Detectando o contido mínimo do 
contrato e cláusulas opcionais (en 
especial a cláusula sobre período 
de proba e os seus efectos) 

 Elaborando dun esquema  sobre 
as modalidades contractuais polo 
carácter indefinido ou temporal do 
contrato e o tipo de xornada e a 
finalidade ou causa dos contratos 
temporais. 

Resolución de supostos sinxelos sobre a 
modalidade contractual máis axeitada a 
distintas necesidades da empresa.  

  

 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa 
laboral. 

Si Si Proba escrita consistente na entrega da 
seguinte tarefa on line:  

Presentación dunha táboa comparativa que 
recolla os dereitos mínimos recollidos no ET 
sobre xornada, descanso, permisos, vaca-
cións, maternidade e paternidade e a regula-
ción sobre os mesmos que contén o convenio 
colectivo aplicable no sector. 

Facer unha valoración final sobre a realidade 
laboral e a regulación e recoñecemento dos 
dereitos. 

Reflexión sobre as medidas de conciliación 
laboral e familiar e de igualdade efectiva 
entre homes e mulleres. 

 

 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio 
colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no 
sector profesional relacionado co título  

Si Si 

 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a concilia-
ción da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre ho-
mes e mulleres. 

Si Si 
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 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais ele-
mentos que o integran. 

Si  Si Tarefa consistente en respostar un cuestiona-
rio sobre os diferentes apartados da nómina. 

Exercicio práctico no que partindo duns datos 
dados debe cumplimentar a nómina e calcular 

o salario líquido do traballador. 

Esta tarefa ten carácter globalizador , relacio-
nando este criterio mínimo co establecido na 
UD 8 de cáculo de bases de cotización e cotas 

de  cotización á Seguridade Social  para o 
cobro de prestacións. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

UD6   

Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Identifica os principais dereitos e obrigas derivados das relacións 
laborais e recoñéceos en diferentes situacións de traballo 

    

 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión 
e a extinción da relación laboral. 

Si Si Tarefas on line consistentes en: 

 Analizar noticias coma por exemplo os ERTES 
Covid19 e comparalos coa regulación dos 
ERTES e suspensións laborais do ET. Polas 
causas, procedementos e efectos dos mes-
mos. 

Tarefa de comprensión dos artigos do ET que 
falan da extinción do contrato: causas e 

efectos. 

 

Nº Unidade didáctica 

UD7  A representación dos traballadores e a negociación colectiva  
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

   Identificáronse as características definitorias dos novos contornos 
de organización do traballo. 

Si Si Tarefa on line: 

 consistente na recopilación e lectura de 
artigos de prensa sobre como será a organi-

zación do traballo despois do COVId19 e 
expresar a súa opinión ao respecto con pros e 

contras. 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

UD8 A Seguridade Social  

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

 

 

 

 

 Determina a acción protectora do sistema 

 

 

 

 

 

 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado 
social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía. 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

Si 

Probas escritas diversas que esixen a entrega  
de Tarefas on line consistentes en : 

1.- Facer un esquema no que se diferencien 
as prestacións non contributivas e  contribu-
tivas. A continuación deberá nomear as que 
son contributivas., cos requisitos e duración 
de cada unha. 

2.- Elaborar un informe comparativo sobre o 
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da seguridade social ante as continxencias 
cubertas, e identifica as clases de presta-
cións. 

 Determináronse as principais prestacións contributivas de segurida-
de social, os seus requisitos e a súa duración. 

Si si sistema sanitario en diferentes países.  

Comparando como se financia o sistema? 

Se é público ou privado? 

Se a protección é universal ou quedan excluí-
das persoas que non son nacionais? 

Canto dura esa protección. 

Se é totalmente gratuíto ou debe pagarse 
algo por esa asistencia? 

3.- Entregar unha reflexión final sobre a 
importancia de ter un bo sistema público de 
asistencia e prestacións. De onde saen os 
fondos para manter o sistema. É ou non 
ético a actitude de eludir o pago de impos-
tos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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1.- Notas da relación laboral, regulada polo Estatuto dos Traballadores. 

2.- Nomear os dereitos e deberes laborais. 

3.- Coñecer os deberes do empresario e as súas potestades lexítimas. 

4.- Saber que é un contrato laboral e cales son os seus elementos esenciais. 

5.- Diferenciar contrato, período de proba e FCT. 

6.- Manexar o contrato e o convenio para resolver dúbidas sobre: xornada, descanso, vacacións, permisos e outras  condicións laborais. 

7.-Interpretar o recibo de salarios ou nómina: estrutura da nómina 

8.- Interpretar o recibo de salarios ou nómina: Cálculos sinxelos de salario líquido e bruto . 

9.- . Causas de extinción do ct de traballo e prazos de reclamación se fora oportuno. 

10.- Coñecer as prestacións contributivas da Seguridade Social. 

 

Para acadar a avaliación positiva bastará con que se participe nas clases on line entregando as tarefas en tempo e de maneira adecuada aos obxectivos prantexados nas tarefas propostas pola profesora. 

Tendo en conta que se trata de actividades ou tarefas de ampliación sobre o temario impartido nas clases presenciais, só contarán de maneira positiva para subir nota sobre a media obtida nas dúas avaliacións anteriores. 

En canto ao aumento de nota que poida supoñer, terei en conta a cantidade de tarefas entregadas con calidade, a  puntualidade, e a  corrección en canto á linguaxe utilizada como ao aspecto formal  e contido  das tarefas entre-
gadas. 

A non entrega destas tarefas non será penalizado. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 A prevención de riscos laborais 

1ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  

 

 

 

Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traba-
lladoras e empresarias relacionados coa seguridade 
e a saúde laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

CA1.1 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.   

Proba escrita: 

Entrega dunha tarefa on line na que se reco-
llan os conceptos claves e se contesten cues-
tións prantexadas sobre principios de acción 
preventiva, e sobre o alcance dos dereitos de 

formación e información, paralización da 
actividade no caso de risco grave e inminente, 
e se recollan os deberes das persoas traballa-
doras en materia de prevención de riscos  e a 

súa responsabilidade. 

CA1.2 - Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á 
seguridade e á saúde das persoas traballadoras.  

CA1.3 - Apreciouse a importancia da información e da formación como medio 
para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.  

CA1.4 - Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e 
risco laboral grave e inminente.  

CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en 
materia de prevención de riscos laborais. 
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Nº Unidade didáctica 

 CA1.5 - Valoráronse as medidas de protección específicas de per-
soas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de 
protección da maternidade e a lactación, e de menores.  

 

 

2 

 

A avaliación de riscos 

 CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saú-
de no sector do transporte e mantemento de vehículos  

1ª 
aval. 

2ª 

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterios de avaliación Instrumento de avaliación 

X   

 

 

 

 Avalía as situacións de risco derivadas da súa acti-
vidade profesional analizando as condicións de 
traballo e os factores de risco máis habituais do 
sector de actividade do seu perfil profesional. 

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a preven-
ción nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional.  

Entrega de tarefas on line consistentes en: 

Cuestionarios sobre: 

Definicións de Accidente Laboral, enfermida-
de profesional, estrés, fatiga física e mental, 
síndrome de bournout, as técnicas preventi-
vas 

Cumprimentar un cadro no que se diferen-
cian o accidente de traballo e a enfermidade 
profesional. 

Avaliar os riscos presentes nun posto ou 
centro de traballo relacionado co perfil 
profesional e determinar as medidas de 
prevención e protección necesarias. Seguin-
do un procedemento guiado pola profesora 
ata chegar á  súa resolución: 

Identificación das condicións de traballo 

X  CA2.2 - Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados 
deles.  

X  CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil 
profesional.  

X X CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de 
traballo das persoas técnicas deste sector de actividade.  
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X X CA2.5 - Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 
simulado, relacionado co sector de actividade. 

significativas no caso e factores de risco 
presentes. 

Tipo de riscos 

Valoración dos riscos 

Medidas preventivas e de protección a adop-
tar, en particular os EPIS necesarios no seu 
caso. 
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Nº Unidade didáctica 

3 Planificación da prevención de riscos 

1ª 
aval. 

2ª  

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en 
función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos labo-
rais.  

Basta con enumerar as opcións de organización da prevención e saber en con-
creto en que supostos pode asumir o propio empresario a xestión persoal da 
prevención e que requisitos debe reunir para facelo. 

 

 

Tarefa on line: 

Probas escritas: 

 Resolución dun suposto práctico 
sobre organización a prevención e 
o número ou tipo de representa-
ción que corresponde á plantilla. 

 Cuestionario sobre modalidades 
de organizar a prevención, dife-
rencias entre as figuras de traba-
llador designado e delegado de 
prevención, formación necesaria 
para realizar as funcións básicas de 
prevención e competencias. 

 

 
X    CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na 

empresa en materia de prevención de riscos.  

Basta con coñecer as funcións e competencias dos delegados de prevención e 
diferencialo do técnico ou traballador designado pola empresa 

X     Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos 
laborais.  

 

 X   CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa 
que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.  

Facer un mapa conceptual seguindo o manual 
respondendo as seguintes cuestións: 

Para que un plan? 

Que debe contemplar? 

o plan de Emerxencia  

Para qué 

    CA3.6 - Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da 
empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.  
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 X   CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacio-
nado co sector profesional da titulación de técnico en electromecánica de vehícu-
los automóbiles.  

Equipos de intervención 

Fases 

Protocolo de evacuación 

 X   CA3.8 - Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou 
mediana empresa do sector de actividade do título.  

Nº Unidade didáctica 

4 As medidas de prevención e protección 

1ª  

Aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  

 

 

 

 

 

 Participa na elaboración dun plan de prevención de 
riscos e identifica as responsabilidades de todos os 
axentes implicados. 

CA4.1 - Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se 
deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas 
consecuencias no caso de materializarse.  

Tarefas on line: 

Cuestionarios a cumprimentar polo alumnado  

Sobre estes aspectos 

 X CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de 
diversos tipos.  

Cuestionarios e formulario google docs 

 X CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados 
ás situacións de risco atopadas.  

Tarefa on line de análise sobre 
EPIS fronte ao COVID: as mascariñas e as 

luvas de uso dual 

Análise da marcaxe de luvas fronte ao risco 
mecánico: Pictograma, marcado CE e clase 

Identificación do tipo de EPIS segundo a parte 
do corpo a protexer. 

Criterios de selección dos EPIs 

Obrigas da empresa e dos traballadores con 
relación aos EPIs 

 X CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.  Tarefa on line de reforzo sobre: 

 o protocolo PAS 
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 X CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben 
aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composi-
ción e o uso da caixa de urxencias. 

Técnicas básicas de primeiros auxilios: 

PLS 

RC e RCP 

Diferenciación dos signos dun infarto cerebral 
e un infarto cardíaco. 

Que non se debe facer nunca en primeiros 
auxilios 

Actuación no caso de : luxacións, hemorra-
xias, queimaduras ou atragantamentos. 

Lista da compra para completar a caixa de 
urxencias do taller. 
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UF2 

 

Nº Unidade didáctica 

10 A Busca de Emprego 

1ª 
aval. 

2ª  

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  

 

 

 

 

 

 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional selec-
cionando alternativas de formación e oportunida-
des de emprego ao longo da vida 

Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que 
permitan a toma de decisións profesionais. 

 

Táboa de observación sobre unha tarefa de 
deseño do obxectivo profesional 

No que seguindo o guión da tarefa e utilizan-
do os enlaces aos portales da Consellería de 
Educación, todofp e portal de emprego 

O alumno autoanaliza as súas competencias, 
as características de persoalidade, localiza as 
competencias profesionais que lle proporcio-
na  o ciclo  e valora as opcións de cara a 
seguir outros estudos ou ao mundo laboral. 

Tamén analiza aqueles aspectos menos 
potentes para poder reforzalos ben a través 
de máis formación, experiencia ou simple-
mente dende o interese en mellorar aspectos 
que favorecerán a súa empregabilidade. 

Redacción dunha carta de presentación a un 
posto de traballo que considere axeitado e 
elaboración do currículum vitae. 

 

 X  Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave 

para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 

 x  Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profe-

sional de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 X Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade 
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa 
para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral. 

 X Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 
emprego 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os criterios que seguín á hora de definir as actividades de recuperación foron: 

Valorar o  feito de que este módulo só se imparte no primeiro ano do ciclo. Non ten continuidade no segundo. Polo que o suspenso suporía establecer un plan de recuperación durante o primeiro trimestre do curso que ven. 

Durante o primeiro trimestre do curso que ven o máis probable é que teñan que reforzar contidos e procedementos de  módulos específicos que quedaron sen dar pola situación orixinada polo COVID19. Polo tanto, sería unha 
sobrecarga de contidos que o único que faría sería adiar as consecuencias negativas desta situación para o futuro académico e profesional do alumnado. 

 Que os contidos non deben ser o único obxectivo a perseguir por este módulo transversal no que se debe atender a outros criterios como grado de madurez, responsabilidade,  adquisición de autonomía persoal, habilidades 
persoais e sociais; e penso que a situación está poñendo a todos a proba. En particular o feito de que alumnado ao que se lle facía costa arriba este módulo nas clases presenciais (na maior parte dos casos por dificultades de 
aprendizaxe de base)  intente facer as tarefas e se preocupe por entregalas xa me parece un logro moi importante que merece ser tido en conta. Ese esforzo denota unha madurez persoal que debe ser valorada porque as compe-
tencias profesionais sempre as poderán adquirir. 

Polo tanto, as actividades de recuperación foron pensadas como un simple instrumento para conseguir que o alumnado que ten interese en aprobar o consiga. 

Máis que tarefas nas que o alumnado demostre o dominio da materia o que se persegue é axudalos a entender ben a materia e reforzar os aspectos que no seu momento se lles resistiron máis que nada pola falta de reflexión 
persoal á hora de preparar as probas escritas. 

As tarefas de recuperación son diferentes segundo vaian dirixidas a reforzar ou recuperar contidos da primeira, da segunda avaliación ou das dúas. 

Incluso dentro de cada grupo de recuperación non todos teñen porque facer todas as tarefas propostas na clase virtual. Pode haber alumnado que acade os obxectivos entregando simplemente unha ou dúas tarefas co que queda 
claro que os aspectos que tiña froxos están entendidos e superados,  en tanto que outros deben seguir coas tarefas de reforzo. As tarefas serán asignadas individualmente. Unha vez que recuperen a súa parte poderán pasar a 
facer tarefas de ampliación. 

Polo tanto, se fan as actividades de reforzo asignadas con regularidade e aproveitamento  terán acadado os obxectivos deste curso interrompido no mes de marzo. 

 

No caso do  alumnado que non presenta ningunha tarefa. 

Neste caso non queda máis alternativa que facer unha proba escrita  da/s avaliación/s suspensas.  

Esa proba escrita preferiblemente, e se as circunstancias o permiten e coas debidas garantías sanitarias, será presencial nas instalacións do centro nunha data a determinar e á que se lle dará publicidade na páxina do Instituto.  

Se non fora posible deste xeito artellarase unha proba on line. 

Neste suposto deseñarase unha proba tendo en conta os obxectivos a acadar. Pode ser unha proba de recuperación da primeira avaliación que conleva un cuestionario e unha parte de avaliación de riscos dun suposto dado. 

Ou da segunda avaliación na que irá un cuestionario. 

Se se ten suspensa as dúas avaliacións a proba será igual que a do alumnado que perdeu o dereito de avaliación contínua. 

 

 



 

 

Páxina 16 de 17 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Neste caso a alternativa é facer un exame de toda a programación impartida ata o día 14 de marzo, no que se suspendeu a actividade lectiva presencial pola declaración do estado de alarma. 

O exame constará de dúas partes: unha será un cuestionario sobre todo o temario impartido ata ese día, incluíndo a parte de busca de emprego. A segunda parte será un suposto práctico no que se debe facer unha avaliación de 
riscos sinalando as condicións laborais, os factores de risco presentes no caso, os riscos existentes e a súa avaliación pola probabilidade e gravidade, e a proposta de medidas de prevención seguindo os principios preventivos e 
medidas de protección, facendo especial fincapé na elección dos EPIs axeitados que foran precisos e xustificando as decisións adoptadas. 

Para aprobar será preciso obter un 5 en cada parte. 

A proba será presencial, sempre que se garantan as condicións de seguridade sanitaria, nas instalacións do centro educativo en data e hora que se fará pública con antelación e publicidade suficiente na propia páxina web do 
centro. 

No caso de que non sexa posible facer unha proba presencial deseñarase unha proba telemática en data e hora que será convenientemente anunciada con anterioridade polos medios de publicidade habituais no centro educativo 
(anuncio na páxina web , teléfono ou correo electrónico) 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

 

 

 

 

 



Formación profesional

Adaptación na programación para a 
finalización do curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

36013758 IES Laxeiro (Lalín - Pontevedra) 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

36013758 Xestión administrativa

Módulo profesional

Código Nome

MP0449 Formación e orientación laboral 

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Xeral-ordinario Presencial 1 CMADG01_XEAD 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)

Nome e apelidos

Ignacio Azurmendi Rodríguez

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa  para  o  desenvolvemento  do  terceiro  trimestre  do curso 2019-2020,  nos
centros da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

5 A relación laboral e o contrato de traballo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindib
le

(si, non)

Desenvolver
ase neste

curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

 Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións
laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

 CA2.5 - Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen 
na normativa laboral. 

S S -Resolución de exercicios

 Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das 
relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións 
de traballo.

 CA2.7 - Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación 
para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a 
igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

S S  Resolución de exercicios
 Lectura e interpretación dunha

noticia ou texto

 Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das 
relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións 
de traballo.

 CA2.8 - Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os 
principais elementos que o integran. 

S S  Obtención das Bases
Reguladoras

 Cumplimentación de nóminas

 

Nº Unidade didáctica

10 A procura de emprego 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindib
le

(si, non)

Desenvolver
ase neste

curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

 Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas
de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

 CA4.1 - Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, 
actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións 
profesionais. 

S N

 Planifica o seu itinerario profesional seleccionando 
alternativas de formación e oportunidades de emprego ao 

 CA4.2 - Tomouse conciencia da importancia da formación 
permanente como factor clave para a empregabilidade e a 

S S - Debate
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longo
da vida.

adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 

 Procura activa de emprego  CA4.3 - Valoráronse as oportunidades de formación e 
emprego noutros estados da Unión Europea. 

S S - Suposto real

 Procura activa de emprego  CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación e de 
igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas 
condicións de traballo. 

S S - Debate despois da visualización de algún
vídeo

 Planifica o seu itinerario profesional seleccionando 
alternativas de formación e oportunidades de emprego ao 
longo da vida.

 CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais 
relacionados co perfil profesional de técnico en xestión 
administrativa. 

S N

 Planifica o seu itinerario profesional seleccionando 
alternativas de formación e oportunidades de emprego ao 
longo da vida.

 CA4.6 - Determináronse as competencias e as capacidades 
requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil 
do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar
e permitir unha axeitada inserción laboral. 

S S - Análise das mesmas

 Procura activa de emprego  CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de 
inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico en 
xestión administrativa. 

S S - Búsqueda en internet e plasmación nun
documento

 Procura activa de emprego  CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os 
instrumentos de procura de emprego. 

S S - Resolución de suposto práctico

 Procura activa de emprego  CA4.9 - Prevíronse as alternativas de autoemprego nos 
sectores profesionais relacionados co título. 

S N

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Na UF2 Equipos de Traballo, Dereito do traballo e da Seguridade Social e procura de emprego os mínimos exixibles para a 3ª avaliación:
2.     Identificar os dereitos e as obrigas que derivan das relacións laborais, e recoñecelos en diferentes siutacións de traballo.
4.     Planificar o  itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.
5.     Realizar os cálculos para a realización de nóminas e saber interpreta-las.
 Xa que tódolos alumnos teñen aprobadas as 2 primeiras avaliacións, a 3ª servirá para subir nota (hata 1 punto), para elo deberán entregar,ao menos, o 80% das actividades propostas polo profesor.
A nota final virá dada pola media das dúas primeiras avaliciacións máis a subida de nota acadada (hata 1 punto).

Todas as actividades farémolas a través do Classroom e o correo electrónico.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 

 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Non hai porque aprobaron todos as 2 primeiras avaliacións ou as recuperacións feitas antes do confinamento.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua
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8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES Laxeiro 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSADG01 Ciclo Superior de Administración e Finanzas 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0658 Formación e Orientación Laboral 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Mª Teresa Martínez Palmero 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

UD5  A relación laboral e o contrato de traballo 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

 

 

 

 

 

 Identifica os principais dereitos e obrigas 
derivados das relacións laborais e recoñéce-
os en diferentes situacións de traballo 

 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de 
aplicación do dereito do traballo. 

Si Si Entregas das tarefas on line consistentes na 
resolución de : 

Cuestionarios sobre: 

 Notas características da relación laboral 
ordinaria regulada polo ET. 

Relacións de prestación de servizos excluídas 
da regulación do ET. 

Diferencias entre a figura do traballador por 
conta allea e o autónomo 

Relacións laborais de carácter especial regu-
ladas por outras normas específicas. 

As fontes normativas da relación laboral 

Os principios laborais de aplicación das nor-
mas laborais. 

Supostos prácticos ao respecto. 

Localización e consulta do texto refundido do 
ET 

Localización e consulta dun convenio 

 

 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións 
laborais. 

Si Non.  

Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. Si Si Cuestionarios sobre os elementos esenciais 
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 Analizáronse as principais modalidades de contratación. 

Si Si que debe reunir calquera contrato de traba-
llo. 

Informe elaborado polo alumno/a partindo 
dos diferentes modelos de contrato de traba-
llo do portal do SEPE:  

 Detectando o contido mínimo do 
contrato e cláusulas opcionais (en 
especial a cláusula sobre período 
de proba e os seus efectos) 

 Elaborando dun esquema  sobre 
as modalidades contractuais polo 
carácter indefinido ou temporal do 
contrato e o tipo de xornada e a 
finalidade ou causa dos contratos 
temporais. 

Resolución de supostos sinxelos sobre a 
modalidade contractual máis axeitada a 
distintas necesidades da empresa.  

  

 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa 
laboral. 

Si Si Proba escrita consistente na entrega da 
seguinte tarefa on line:  

Presentación dunha táboa comparativa que 
recolla os dereitos mínimos recollidos no ET 
sobre xornada, descanso, permisos, vaca-
cións, maternidade e paternidade e a regula-
ción sobre os mesmos que contén o convenio 
colectivo aplicable no sector. 

Facer unha valoración final sobre a realidade 
laboral e a regulación e recoñecemento dos 
dereitos. 

Reflexión sobre as medidas de conciliación 
laboral e familiar e de igualdade efectiva 
entre homes e mulleres. 

 

 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio 
colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no 
sector profesional relacionado co título  

Si Si 

 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a concilia-
ción da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre ho-
mes e mulleres. 

Si Si 
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 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais ele-
mentos que o integran. 

Si  Si Tarefa consistente en respostar un cuestiona-
rio sobre os diferentes apartados da nómina. 

Exercicio práctico no que partindo duns datos 
dados debe cumplimentar a nómina e calcular 

o salario líquido do traballador. 

Esta tarefa ten carácter globalizador , relacio-
nando este criterio mínimo co establecido na 
UD 8 de cáculo de bases de cotización e cotas 

de  cotización á Seguridade Social  para o 
cobro de prestacións. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

UD6   

Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Identifica os principais dereitos e obrigas derivados das relacións 
laborais e recoñéceos en diferentes situacións de traballo 

    

 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión 
e a extinción da relación laboral. 

Si Si Tarefas on line consistentes en: 

 Analizar noticias coma por exemplo os ERTES 
Covid19 e comparalos coa regulación dos 
ERTES e suspensións laborais do ET. Polas 
causas, procedementos e efectos dos mes-
mos. 

Tarefa de comprensión dos artigos do ET que 
falan da extinción do contrato: causas e 

efectos. 

 

Nº Unidade didáctica 

UD7  A representación dos traballadores e a negociación colectiva  
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

   Identificáronse as características definitorias dos novos contornos 
de organización do traballo. 

Si Si Tarefa on line: 

 consistente na recopilación e lectura de 
artigos de prensa sobre como será a organi-

zación do traballo despois do COVId19 e 
expresar a súa opinión ao respecto con pros e 

contras. 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

UD8 A Seguridade Social  

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

 

 

 

 

 Determina a acción protectora do sistema 

 

 

 

 

 

 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado 
social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía. 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

Si 

Probas escritas diversas que esixen a entrega  
de Tarefas on line consistentes en : 

1.- Facer un esquema no que se diferencien 
as prestacións non contributivas e  contribu-
tivas. A continuación deberá nomear as que 
son contributivas., cos requisitos e duración 
de cada unha. 

2.- Elaborar un informe comparativo sobre o 
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da seguridade social ante as continxencias 
cubertas, e identifica as clases de presta-
cións. 

 Determináronse as principais prestacións contributivas de segurida-
de social, os seus requisitos e a súa duración. 

Si si sistema sanitario en diferentes países.  

Comparando como se financia o sistema? 

Se é público ou privado? 

Se a protección é universal ou quedan excluí-
das persoas que non son nacionais? 

Canto dura esa protección. 

Se é totalmente gratuíto ou debe pagarse 
algo por esa asistencia? 

3.- Entregar unha reflexión final sobre a 
importancia de ter un bo sistema público de 
asistencia e prestacións. De onde saen os 
fondos para manter o sistema. É ou non 
ético a actitude de eludir o pago de impos-
tos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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1.- Notas da relación laboral, regulada polo Estatuto dos Traballadores. 

2.- Nomear os dereitos e deberes laborais. 

3.- Coñecer os deberes do empresario e as súas potestades lexítimas. 

4.- Saber que é un contrato laboral e cales son os seus elementos esenciais. 

5.- Diferenciar contrato, período de proba e FCT. 

6.- Manexar o contrato e o convenio para resolver dúbidas sobre: xornada, descanso, vacacións, permisos e outras  condicións laborais. 

7.-Interpretar o recibo de salarios ou nómina: estrutura da nómina 

8.- Interpretar o recibo de salarios ou nómina: Cálculos sinxelos de salario líquido e bruto . 

9.- . Causas de extinción do ct de traballo e prazos de reclamación se fora oportuno. 

10.- Coñecer as prestacións contributivas da Seguridade Social. 

 

Para acadar a avaliación positiva bastará con que se participe nas clases on line entregando as tarefas en tempo e de maneira adecuada aos obxectivos prantexados nas tarefas propostas pola profesora. 

Tendo en conta que se trata de actividades ou tarefas de ampliación sobre o temario impartido nas clases presenciais, só contarán de maneira positiva para subir nota sobre a media obtida nas dúas avaliacións anteriores. 

En canto ao aumento de nota que poida supoñer, terei en conta a cantidade de tarefas entregadas con calidade, a  puntualidade, e a  corrección en canto á linguaxe utilizada como ao aspecto formal  e contido  das tarefas entre-
gadas. 

A non entrega destas tarefas non será penalizado. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 A prevención de riscos laborais 

1ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  

 

 

 

Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traba-
lladoras e empresarias relacionados coa seguridade 
e a saúde laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

CA1.1 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.   

Proba escrita: 

Entrega dunha tarefa on line na que se reco-
llan os conceptos claves e se contesten cues-
tións prantexadas sobre principios de acción 
preventiva, e sobre o alcance dos dereitos de 

formación e información, paralización da 
actividade no caso de risco grave e inminente, 
e se recollan os deberes das persoas traballa-
doras en materia de prevención de riscos  e a 

súa responsabilidade. 

CA1.2 - Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á 
seguridade e á saúde das persoas traballadoras.  

CA1.3 - Apreciouse a importancia da información e da formación como medio 
para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.  

CA1.4 - Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e 
risco laboral grave e inminente.  

CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en 
materia de prevención de riscos laborais. 
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Nº 
Unidade didáctica 

 

 CA1.5 - Valoráronse as medidas de protección específicas de per-
soas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de 
protección da maternidade e a lactación, e de menores.  

 

 

2 

 

A avaliación de riscos 

 CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saú-
de no sector do transporte e mantemento de vehículos  

1ª 
aval. 

2ª 

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterios de avaliación Instrumento de avaliación 

X   

 

 

 

 Avalía as situacións de risco derivadas da súa acti-
vidade profesional analizando as condicións de 
traballo e os factores de risco máis habituais do 
sector de actividade do seu perfil profesional. 

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a preven-
ción nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional.  

Entrega de tarefas on line consistentes en: 

Cuestionarios sobre: 

Definicións de Accidente Laboral, enfermida-
de profesional, estrés, fatiga física e mental, 
síndrome de bournout, as técnicas preventi-
vas 

Cumprimentar un cadro no que se diferen-
cian o accidente de traballo e a enfermidade 
profesional. 

Avaliar os riscos presentes nun posto ou 
centro de traballo relacionado co perfil 
profesional e determinar as medidas de 
prevención e protección necesarias. Seguin-
do un procedemento guiado pola profesora 
ata chegar á  súa resolución: 

Identificación das condicións de traballo 

X  CA2.2 - Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados 
deles.  

X  CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil 
profesional.  

X X CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de 
traballo das persoas técnicas deste sector de actividade.  
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X X CA2.5 - Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 
simulado, relacionado co sector de actividade. 

significativas no caso e factores de risco 
presentes. 

Tipo de riscos 

Valoración dos riscos 

Medidas preventivas e de protección a adop-
tar, en particular os EPIS necesarios no seu 
caso. 
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Nº Unidade didáctica 

3 Planificación da prevención de riscos 

1ª 
aval. 

2ª  

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en 
función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos labo-
rais.  

Basta con enumerar as opcións de organización da prevención e saber en con-
creto en que supostos pode asumir o propio empresario a xestión persoal da 
prevención e que requisitos debe reunir para facelo. 

 

 

Tarefa on line: 

Probas escritas: 

 Resolución dun suposto práctico 
sobre organización a prevención e 
o número ou tipo de representa-
ción que corresponde á plantilla. 

 Cuestionario sobre modalidades 
de organizar a prevención, dife-
rencias entre as figuras de traba-
llador designado e delegado de 
prevención, formación necesaria 
para realizar as funcións básicas de 
prevención e competencias. 

 

 
X    CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na 

empresa en materia de prevención de riscos.  

Basta con coñecer as funcións e competencias dos delegados de prevención e 
diferencialo do técnico ou traballador designado pola empresa 

X     Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos 
laborais.  

 

 X   CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa 
que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.  

Facer un mapa conceptual seguindo o manual 
respondendo as seguintes cuestións: 

Para que un plan? 

Que debe contemplar? 

o plan de Emerxencia  

Para qué 

    CA3.6 - Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da 
empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.  
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 X   CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacio-
nado co sector profesional da titulación de técnico en electromecánica de vehícu-
los automóbiles.  

Equipos de intervención 

Fases 

Protocolo de evacuación 

 X   CA3.8 - Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou 
mediana empresa do sector de actividade do título.  

Nº Unidade didáctica 

4 As medidas de prevención e protección 

1ª  

Aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  

 

 

 

 

 

 Participa na elaboración dun plan de prevención de 
riscos e identifica as responsabilidades de todos os 
axentes implicados. 

CA4.1 - Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se 
deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas 
consecuencias no caso de materializarse.  

Tarefas on line: 

Cuestionarios a cumprimentar polo alumnado  

Sobre estes aspectos 

 X CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de 
diversos tipos.  

Cuestionarios e formulario google docs 

 X CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados 
ás situacións de risco atopadas.  

Tarefa on line de análise sobre 
EPIS fronte ao COVID: as mascariñas e as 

luvas de uso dual 

Análise da marcaxe de luvas fronte ao risco 
mecánico: Pictograma, marcado CE e clase 

Identificación do tipo de EPIS segundo a parte 
do corpo a protexer. 

Criterios de selección dos EPIs 

Obrigas da empresa e dos traballadores con 
relación aos EPIs 

 X CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.  Tarefa on line de reforzo sobre: 

 o protocolo PAS 
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 X CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben 
aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composi-
ción e o uso da caixa de urxencias. 

Técnicas básicas de primeiros auxilios: 

PLS 

RC e RCP 

Diferenciación dos signos dun infarto cerebral 
e un infarto cardíaco. 

Que non se debe facer nunca en primeiros 
auxilios 

Actuación no caso de : luxacións, hemorra-
xias, queimaduras ou atragantamentos. 

Lista da compra para completar a caixa de 
urxencias do taller. 
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UF2 

 

Nº Unidade didáctica 

10 A Busca de Emprego 

1ª 
aval. 

2ª  

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  

 

 

 

 

 

 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional selec-
cionando alternativas de formación e oportunida-
des de emprego ao longo da vida 

Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que 
permitan a toma de decisións profesionais. 

 

Táboa de observación sobre unha tarefa de 
deseño do obxectivo profesional 

No que seguindo o guión da tarefa e utilizan-
do os enlaces aos portales da Consellería de 
Educación, todofp e portal de emprego 

O alumno autoanaliza as súas competencias, 
as características de persoalidade, localiza as 
competencias profesionais que lle proporcio-
na  o ciclo  e valora as opcións de cara a 
seguir outros estudos ou ao mundo laboral. 

Tamén analiza aqueles aspectos menos 
potentes para poder reforzalos ben a través 
de máis formación, experiencia ou simple-
mente dende o interese en mellorar aspectos 
que favorecerán a súa empregabilidade. 

Redacción dunha carta de presentación a un 
posto de traballo que considere axeitado e 
elaboración do currículum vitae. 

 

 X  Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave 

para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 

 x  Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profe-

sional de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 X Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade 
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa 
para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral. 

 X Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 
emprego 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os criterios que seguín á hora de definir as actividades de recuperación foron: 

Valorar o  feito de que este módulo só se imparte no primeiro ano do ciclo. Non ten continuidade no segundo. Polo que o suspenso suporía establecer un plan de recuperación durante o primeiro trimestre do curso que ven. 

Durante o primeiro trimestre do curso que ven o máis probable é que teñan que reforzar contidos e procedementos de  módulos específicos que quedaron sen dar pola situación orixinada polo COVID19. Polo tanto, sería unha 
sobrecarga de contidos que o único que faría sería adiar as consecuencias negativas desta situación para o futuro académico e profesional do alumnado. 

 Que os contidos non deben ser o único obxectivo a perseguir por este módulo transversal no que se debe atender a outros criterios como grado de madurez, responsabilidade,  adquisición de autonomía persoal, habilidades 
persoais e sociais; e penso que a situación está poñendo a todos a proba. En particular o feito de que alumnado ao que se lle facía costa arriba este módulo nas clases presenciais (na maior parte dos casos por dificultades de 
aprendizaxe de base)  intente facer as tarefas e se preocupe por entregalas xa me parece un logro moi importante que merece ser tido en conta. Ese esforzo denota unha madurez persoal que debe ser valorada porque as compe-
tencias profesionais sempre as poderán adquirir. 

Polo tanto, as actividades de recuperación foron pensadas como un simple instrumento para conseguir que o alumnado que ten interese en aprobar o consiga. 

Máis que tarefas nas que o alumnado demostre o dominio da materia o que se persegue é axudalos a entender ben a materia e reforzar os aspectos que no seu momento se lles resistiron máis que nada pola falta de reflexión 
persoal á hora de preparar as probas escritas. 

As tarefas de recuperación son diferentes segundo vaian dirixidas a reforzar ou recuperar contidos da primeira, da segunda avaliación ou das dúas. 

Incluso dentro de cada grupo de recuperación non todos teñen porque facer todas as tarefas propostas na clase virtual. Pode haber alumnado que acade os obxectivos entregando simplemente unha ou dúas tarefas co que queda 
claro que os aspectos que tiña froxos están entendidos e superados,  en tanto que outros deben seguir coas tarefas de reforzo. As tarefas serán asignadas individualmente. Unha vez que recuperen a súa parte poderán pasar a 
facer tarefas de ampliación. 

Polo tanto, se fan as actividades de reforzo asignadas con regularidade e aproveitamento  terán acadado os obxectivos deste curso interrompido no mes de marzo. 

 

No caso do  alumnado que non presenta ningunha tarefa. 

Neste caso non queda máis alternativa que facer unha proba escrita  da/s avaliación/s suspensas.  

Esa proba escrita preferiblemente, e se as circunstancias o permiten e coas debidas garantías sanitarias, será presencial nas instalacións do centro nunha data a determinar e á que se lle dará publicidade na páxina do Instituto.  

Se non fora posible deste xeito artellarase unha proba on line. 

Neste suposto deseñarase unha proba tendo en conta os obxectivos a acadar. Pode ser unha proba de recuperación da primeira avaliación que conleva un cuestionario e unha parte de avaliación de riscos dun suposto dado. 

Ou da segunda avaliación na que irá un cuestionario. 

Se se ten suspensa as dúas avaliacións a proba será igual que a do alumnado que perdeu o dereito de avaliación contínua. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Neste caso a alternativa é facer un exame de toda a programación impartida ata o día 14 de marzo, no que se suspendeu a actividade lectiva presencial pola declaración do estado de alarma. 

O exame constará de dúas partes: unha será un cuestionario sobre todo o temario impartido ata ese día, incluíndo a parte de busca de emprego. A segunda parte será un suposto práctico no que se debe facer unha avaliación de 
riscos sinalando as condicións laborais, os factores de risco presentes no caso, os riscos existentes e a súa avaliación pola probabilidade e gravidade, e a proposta de medidas de prevención seguindo os principios preventivos e 
medidas de protección, facendo especial fincapé na elección dos EPIs axeitados que foran precisos e xustificando as decisións adoptadas. 

Para aprobar será preciso obter un 5 en cada parte. 

A proba será presencial, sempre que se garantan as condicións de seguridade sanitaria, nas instalacións do centro educativo en data e hora que se fará pública con antelación e publicidade suficiente na propia páxina web do 
centro. 

No caso de que non sexa posible facer unha proba presencial deseñarase unha proba telemática en data e hora que será convenientemente anunciada con anterioridade polos medios de publicidade habituais no centro educativo 
(anuncio na páxina web , teléfono ou correo electrónico) 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES Laxeiro 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSIMA03 Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0946 Formación e Orientación Laboral 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Mª Teresa Martínez Palmero 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

UD5  A relación laboral e o contrato de traballo 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

 

 

 

 

 

 Identifica os principais dereitos e obrigas 
derivados das relacións laborais e recoñéce-
os en diferentes situacións de traballo 

 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de 
aplicación do dereito do traballo. 

Si Si Entregas das tarefas on line consistentes na 
resolución de : 

Cuestionarios sobre: 

 Notas características da relación laboral 
ordinaria regulada polo ET. 

Relacións de prestación de servizos excluídas 
da regulación do ET. 

Diferencias entre a figura do traballador por 
conta allea e o autónomo 

Relacións laborais de carácter especial regu-
ladas por outras normas específicas. 

As fontes normativas da relación laboral 

Os principios laborais de aplicación das nor-
mas laborais. 

Supostos prácticos ao respecto. 

Localización e consulta do texto refundido do 
ET 

Localización e consulta dun convenio 

 

 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións 
laborais. 

Si Non.  

Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. Si Si Cuestionarios sobre os elementos esenciais 
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 Analizáronse as principais modalidades de contratación. 

Si Si que debe reunir calquera contrato de traba-
llo. 

Informe elaborado polo alumno/a partindo 
dos diferentes modelos de contrato de traba-
llo do portal do SEPE:  

 Detectando o contido mínimo do 
contrato e cláusulas opcionais (en 
especial a cláusula sobre período 
de proba e os seus efectos) 

 Elaborando dun esquema  sobre 
as modalidades contractuais polo 
carácter indefinido ou temporal do 
contrato e o tipo de xornada e a 
finalidade ou causa dos contratos 
temporais. 

Resolución de supostos sinxelos sobre a 
modalidade contractual máis axeitada a 
distintas necesidades da empresa.  

  

 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa 
laboral. 

Si Si Proba escrita consistente na entrega da 
seguinte tarefa on line:  

Presentación dunha táboa comparativa que 
recolla os dereitos mínimos recollidos no ET 
sobre xornada, descanso, permisos, vaca-
cións, maternidade e paternidade e a regula-
ción sobre os mesmos que contén o convenio 
colectivo aplicable no sector. 

Facer unha valoración final sobre a realidade 
laboral e a regulación e recoñecemento dos 
dereitos. 

Reflexión sobre as medidas de conciliación 
laboral e familiar e de igualdade efectiva 
entre homes e mulleres. 

 

 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio 
colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no 
sector profesional relacionado co título  

Si Si 

 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a concilia-
ción da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre ho-
mes e mulleres. 

Si Si 
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 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais ele-
mentos que o integran. 

Si  Si Tarefa consistente en respostar un cuestiona-
rio sobre os diferentes apartados da nómina. 

Exercicio práctico no que partindo duns datos 
dados debe cumplimentar a nómina e calcular 

o salario líquido do traballador. 

Esta tarefa ten carácter globalizador , relacio-
nando este criterio mínimo co establecido na 
UD 8 de cáculo de bases de cotización e cotas 

de  cotización á Seguridade Social  para o 
cobro de prestacións. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

UD6   

Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Identifica os principais dereitos e obrigas derivados das relacións 
laborais e recoñéceos en diferentes situacións de traballo 

    

 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión 
e a extinción da relación laboral. 

Si Si Tarefas on line consistentes en: 

 Analizar noticias coma por exemplo os ERTES 
Covid19 e comparalos coa regulación dos 
ERTES e suspensións laborais do ET. Polas 
causas, procedementos e efectos dos mes-
mos. 

Tarefa de comprensión dos artigos do ET que 
falan da extinción do contrato: causas e 

efectos. 

 

Nº Unidade didáctica 

UD7  A representación dos traballadores e a negociación colectiva  
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

   Identificáronse as características definitorias dos novos contornos 
de organización do traballo. 

Si Si Tarefa on line: 

 consistente na recopilación e lectura de 
artigos de prensa sobre como será a organi-

zación do traballo despois do COVId19 e 
expresar a súa opinión ao respecto con pros e 

contras. 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

UD8 A Seguridade Social  

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

 

 

 

 

 Determina a acción protectora do sistema 

 

 

 

 

 

 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado 
social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía. 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

Si 

Probas escritas diversas que esixen a entrega  
de Tarefas on line consistentes en : 

1.- Facer un esquema no que se diferencien 
as prestacións non contributivas e  contribu-
tivas. A continuación deberá nomear as que 
son contributivas., cos requisitos e duración 
de cada unha. 

2.- Elaborar un informe comparativo sobre o 
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da seguridade social ante as continxencias 
cubertas, e identifica as clases de presta-
cións. 

 Determináronse as principais prestacións contributivas de segurida-
de social, os seus requisitos e a súa duración. 

Si si sistema sanitario en diferentes países.  

Comparando como se financia o sistema? 

Se é público ou privado? 

Se a protección é universal ou quedan excluí-
das persoas que non son nacionais? 

Canto dura esa protección. 

Se é totalmente gratuíto ou debe pagarse 
algo por esa asistencia? 

3.- Entregar unha reflexión final sobre a 
importancia de ter un bo sistema público de 
asistencia e prestacións. De onde saen os 
fondos para manter o sistema. É ou non 
ético a actitude de eludir o pago de impos-
tos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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1.- Notas da relación laboral, regulada polo Estatuto dos Traballadores. 

2.- Nomear os dereitos e deberes laborais. 

3.- Coñecer os deberes do empresario e as súas potestades lexítimas. 

4.- Saber que é un contrato laboral e cales son os seus elementos esenciais. 

5.- Diferenciar contrato, período de proba e FCT. 

6.- Manexar o contrato e o convenio para resolver dúbidas sobre: xornada, descanso, vacacións, permisos e outras  condicións laborais. 

7.-Interpretar o recibo de salarios ou nómina: estrutura da nómina 

8.- Interpretar o recibo de salarios ou nómina: Cálculos sinxelos de salario líquido e bruto . 

9.- . Causas de extinción do ct de traballo e prazos de reclamación se fora oportuno. 

10.- Coñecer as prestacións contributivas da Seguridade Social. 

 

Para acadar a avaliación positiva bastará con que se participe nas clases on line entregando as tarefas en tempo e de maneira adecuada aos obxectivos prantexados nas tarefas propostas pola profesora. 

Tendo en conta que se trata de actividades ou tarefas de ampliación sobre o temario impartido nas clases presenciais, só contarán de maneira positiva para subir nota sobre a media obtida nas dúas avaliacións anteriores. 

En canto ao aumento de nota que poida supoñer, terei en conta a cantidade de tarefas entregadas con calidade, a  puntualidade, e a  corrección en canto á linguaxe utilizada como ao aspecto formal  e contido  das tarefas entre-
gadas. 

A non entrega destas tarefas non será penalizado. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 A prevención de riscos laborais 

1ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  

 

 

 

Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traba-
lladoras e empresarias relacionados coa seguridade 
e a saúde laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

CA1.1 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.   

Proba escrita: 

Entrega dunha tarefa on line na que se reco-
llan os conceptos claves e se contesten cues-
tións prantexadas sobre principios de acción 
preventiva, e sobre o alcance dos dereitos de 

formación e información, paralización da 
actividade no caso de risco grave e inminente, 
e se recollan os deberes das persoas traballa-
doras en materia de prevención de riscos  e a 

súa responsabilidade. 

CA1.2 - Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á 
seguridade e á saúde das persoas traballadoras.  

CA1.3 - Apreciouse a importancia da información e da formación como medio 
para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.  

CA1.4 - Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e 
risco laboral grave e inminente.  

CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en 
materia de prevención de riscos laborais. 
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Nº 
Unidade didáctica 

 

 CA1.5 - Valoráronse as medidas de protección específicas de per-
soas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de 
protección da maternidade e a lactación, e de menores.  

 

 

2 

 

A avaliación de riscos 

 CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saú-
de no sector do transporte e mantemento de vehículos  

1ª 
aval. 

2ª 

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterios de avaliación Instrumento de avaliación 

X   

 

 

 

 Avalía as situacións de risco derivadas da súa acti-
vidade profesional analizando as condicións de 
traballo e os factores de risco máis habituais do 
sector de actividade do seu perfil profesional. 

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a preven-
ción nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional.  

Entrega de tarefas on line consistentes en: 

Cuestionarios sobre: 

Definicións de Accidente Laboral, enfermida-
de profesional, estrés, fatiga física e mental, 
síndrome de bournout, as técnicas preventi-
vas 

Cumprimentar un cadro no que se diferen-
cian o accidente de traballo e a enfermidade 
profesional. 

Avaliar os riscos presentes nun posto ou 
centro de traballo relacionado co perfil 
profesional e determinar as medidas de 
prevención e protección necesarias. Seguin-
do un procedemento guiado pola profesora 
ata chegar á  súa resolución: 

Identificación das condicións de traballo 

X  CA2.2 - Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados 
deles.  

X  CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil 
profesional.  

X X CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de 
traballo das persoas técnicas deste sector de actividade.  
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X X CA2.5 - Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 
simulado, relacionado co sector de actividade. 

significativas no caso e factores de risco 
presentes. 

Tipo de riscos 

Valoración dos riscos 

Medidas preventivas e de protección a adop-
tar, en particular os EPIS necesarios no seu 
caso. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Páxina 11 de 17 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Planificación da prevención de riscos 

1ª 
aval. 

2ª  

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en 
función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos labo-
rais.  

Basta con enumerar as opcións de organización da prevención e saber en con-
creto en que supostos pode asumir o propio empresario a xestión persoal da 
prevención e que requisitos debe reunir para facelo. 

 

 

Tarefa on line: 

Probas escritas: 

 Resolución dun suposto práctico 
sobre organización a prevención e 
o número ou tipo de representa-
ción que corresponde á plantilla. 

 Cuestionario sobre modalidades 
de organizar a prevención, dife-
rencias entre as figuras de traba-
llador designado e delegado de 
prevención, formación necesaria 
para realizar as funcións básicas de 
prevención e competencias. 

 

 
X    CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na 

empresa en materia de prevención de riscos.  

Basta con coñecer as funcións e competencias dos delegados de prevención e 
diferencialo do técnico ou traballador designado pola empresa 

X     Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos 
laborais.  

 

 X   CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa 
que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.  

Facer un mapa conceptual seguindo o manual 
respondendo as seguintes cuestións: 

Para que un plan? 

Que debe contemplar? 

o plan de Emerxencia  

Para qué 

    CA3.6 - Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da 
empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.  
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 X   CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacio-
nado co sector profesional da titulación de técnico en electromecánica de vehícu-
los automóbiles.  

Equipos de intervención 

Fases 

Protocolo de evacuación 

 X   CA3.8 - Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou 
mediana empresa do sector de actividade do título.  

Nº Unidade didáctica 

4 As medidas de prevención e protección 

1ª  

Aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  

 

 

 

 

 

 Participa na elaboración dun plan de prevención de 
riscos e identifica as responsabilidades de todos os 
axentes implicados. 

CA4.1 - Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se 
deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas 
consecuencias no caso de materializarse.  

Tarefas on line: 

Cuestionarios a cumprimentar polo alumnado  

Sobre estes aspectos 

 X CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de 
diversos tipos.  

Cuestionarios e formulario google docs 

 X CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados 
ás situacións de risco atopadas.  

Tarefa on line de análise sobre 
EPIS fronte ao COVID: as mascariñas e as 

luvas de uso dual 

Análise da marcaxe de luvas fronte ao risco 
mecánico: Pictograma, marcado CE e clase 

Identificación do tipo de EPIS segundo a parte 
do corpo a protexer. 

Criterios de selección dos EPIs 

Obrigas da empresa e dos traballadores con 
relación aos EPIs 

 X CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.  Tarefa on line de reforzo sobre: 

 o protocolo PAS 
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 X CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben 
aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composi-
ción e o uso da caixa de urxencias. 

Técnicas básicas de primeiros auxilios: 

PLS 

RC e RCP 

Diferenciación dos signos dun infarto cerebral 
e un infarto cardíaco. 

Que non se debe facer nunca en primeiros 
auxilios 

Actuación no caso de : luxacións, hemorra-
xias, queimaduras ou atragantamentos. 

Lista da compra para completar a caixa de 
urxencias do taller. 
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UF2 

 

Nº Unidade didáctica 

10 A Busca de Emprego 

1ª 
aval. 

2ª  

Aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  

 

 

 

 

 

 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional selec-
cionando alternativas de formación e oportunida-
des de emprego ao longo da vida 

Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que 
permitan a toma de decisións profesionais. 

 

Táboa de observación sobre unha tarefa de 
deseño do obxectivo profesional 

No que seguindo o guión da tarefa e utilizan-
do os enlaces aos portales da Consellería de 
Educación, todofp e portal de emprego 

O alumno autoanaliza as súas competencias, 
as características de persoalidade, localiza as 
competencias profesionais que lle proporcio-
na  o ciclo  e valora as opcións de cara a 
seguir outros estudos ou ao mundo laboral. 

Tamén analiza aqueles aspectos menos 
potentes para poder reforzalos ben a través 
de máis formación, experiencia ou simple-
mente dende o interese en mellorar aspectos 
que favorecerán a súa empregabilidade. 

Redacción dunha carta de presentación a un 
posto de traballo que considere axeitado e 
elaboración do currículum vitae. 

 

 X  Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave 

para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 

 x  Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profe-

sional de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 X Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade 
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa 
para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral. 

 X Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 
emprego 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os criterios que seguín á hora de definir as actividades de recuperación foron: 

Valorar o  feito de que este módulo só se imparte no primeiro ano do ciclo. Non ten continuidade no segundo. Polo que o suspenso suporía establecer un plan de recuperación durante o primeiro trimestre do curso que ven. 

Durante o primeiro trimestre do curso que ven o máis probable é que teñan que reforzar contidos e procedementos de  módulos específicos que quedaron sen dar pola situación orixinada polo COVID19. Polo tanto, sería unha 
sobrecarga de contidos que o único que faría sería adiar as consecuencias negativas desta situación para o futuro académico e profesional do alumnado. 

 Que os contidos non deben ser o único obxectivo a perseguir por este módulo transversal no que se debe atender a outros criterios como grado de madurez, responsabilidade,  adquisición de autonomía persoal, habilidades 
persoais e sociais; e penso que a situación está poñendo a todos a proba. En particular o feito de que alumnado ao que se lle facía costa arriba este módulo nas clases presenciais (na maior parte dos casos por dificultades de 
aprendizaxe de base)  intente facer as tarefas e se preocupe por entregalas xa me parece un logro moi importante que merece ser tido en conta. Ese esforzo denota unha madurez persoal que debe ser valorada porque as compe-
tencias profesionais sempre as poderán adquirir. 

Polo tanto, as actividades de recuperación foron pensadas como un simple instrumento para conseguir que o alumnado que ten interese en aprobar o consiga. 

Máis que tarefas nas que o alumnado demostre o dominio da materia o que se persegue é axudalos a entender ben a materia e reforzar os aspectos que no seu momento se lles resistiron máis que nada pola falta de reflexión 
persoal á hora de preparar as probas escritas. 

As tarefas de recuperación son diferentes segundo vaian dirixidas a reforzar ou recuperar contidos da primeira, da segunda avaliación ou das dúas. 

Incluso dentro de cada grupo de recuperación non todos teñen porque facer todas as tarefas propostas na clase virtual. Pode haber alumnado que acade os obxectivos entregando simplemente unha ou dúas tarefas co que queda 
claro que os aspectos que tiña froxos están entendidos e superados,  en tanto que outros deben seguir coas tarefas de reforzo. As tarefas serán asignadas individualmente. Unha vez que recuperen a súa parte poderán pasar a 
facer tarefas de ampliación. 

Polo tanto, se fan as actividades de reforzo asignadas con regularidade e aproveitamento  terán acadado os obxectivos deste curso interrompido no mes de marzo. 

 

No caso do  alumnado que non presenta ningunha tarefa. 

Neste caso non queda máis alternativa que facer unha proba escrita  da/s avaliación/s suspensas.  

Esa proba escrita preferiblemente, e se as circunstancias o permiten e coas debidas garantías sanitarias, será presencial nas instalacións do centro nunha data a determinar e á que se lle dará publicidade na páxina do Instituto.  

Se non fora posible deste xeito artellarase unha proba on line. 

Neste suposto deseñarase unha proba tendo en conta os obxectivos a acadar. Pode ser unha proba de recuperación da primeira avaliación que conleva un cuestionario e unha parte de avaliación de riscos dun suposto dado. 

Ou da segunda avaliación na que irá un cuestionario. 

Se se ten suspensa as dúas avaliacións a proba será igual que a do alumnado que perdeu o dereito de avaliación contínua. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Neste caso a alternativa é facer un exame de toda a programación impartida ata o día 14 de marzo, no que se suspendeu a actividade lectiva presencial pola declaración do estado de alarma. 

O exame constará de dúas partes: unha será un cuestionario sobre todo o temario impartido ata ese día, incluíndo a parte de busca de emprego. A segunda parte será un suposto práctico no que se debe facer unha avaliación de 
riscos sinalando as condicións laborais, os factores de risco presentes no caso, os riscos existentes e a súa avaliación pola probabilidade e gravidade, e a proposta de medidas de prevención seguindo os principios preventivos e 
medidas de protección, facendo especial fincapé na elección dos EPIs axeitados que foran precisos e xustificando as decisións adoptadas. 

Para aprobar será preciso obter un 5 en cada parte. 

A proba será presencial, sempre que se garantan as condicións de seguridade sanitaria, nas instalacións do centro educativo en data e hora que se fará pública con antelación e publicidade suficiente na propia páxina web do 
centro. 

No caso de que non sexa posible facer unha proba presencial deseñarase unha proba telemática en data e hora que será convenientemente anunciada con anterioridade polos medios de publicidade habituais no centro educativo 
(anuncio na páxina web , teléfono ou correo electrónico) 

 

 

 

 



 

 

Páxina 17 de 17 

 

8. Medidas de atención á diversidade 
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Centro educativo

Código Centro Curso académico

36013758 IES Laxeiro (Lalín - Pontevedra) 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CSIMA03 Mecatrónica industrial

Módulo profesional

Código Nome

MP0947 Empresa e iniciativa emprendedora 

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Réxime xeral-ordinario Presencial 2º

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)

Nome e apelidos

Ignacio Azurmendi Rodríguez

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa  para  o  desenvolvemento  do  terceiro  trimestre  do curso 2019-2020,  nos
centros da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindib
le

(si, non)

Desenvolver
ase neste

curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Idem que as 2  avaliacións anteriores (xa se acabou o temario en marzo)
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 TODOS  TODOS  ACTIVIDADES DOS TEMAS ENVIADAS POR CORREO
ELECTRÓNICO

   PLAN DE EMPRESA 

   EXAMEN DE PREGUNTAS CORTAS PRESENCIAL (SI  O
PERMITE A SITUACIÓN) OU   TELEMÁTICO

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Soamente hai unha alumna que non aprobou ningunha das avaliacións. 
Terá que entregar as actividades dos temas que eu envíolle por correo electrónico EN TEMPO.
Tamén terá que facer un Plan de Empresacunha serie de apartados obrigatorios.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª e 2ª AVALIACIÓN 1ª e 2ª AVALIACIÓ 

CA1.1 - Identificáronse os tipos de institucións empresariais, con descrición das súas 
características xurídicas, funcionais e organizativas. 

CA1.2 - Relacionáronse as funcións tipo da organización: dirección, planificación, 
organización, execución e control. 

CA1.3 - Identificouse a estrutura organizativa para unha asistencia ou prestación 
dun servizo de calidade. 

CA1.4 - Relacionáronse os estilos de mando dunha organización co clima laboral que 
xeran. 

CA1.5 - Definíronse as canles formais de comunicación na organización a partir do 
seu organigrama. 

CA1.6 - Diferenciáronse os procesos de comunicación da organización formais e 
informais. 

CA1.7 - Valorouse a influencia da comunicación informal e as cadeas de rumores 
nas organizacións, e a súa repercusión nas actuacións do servizo de información 
prestado. 

CA1.8 - Relacionouse o proceso de demanda de información de acordo co tipo de 
cliente, interno e externo, que poida intervir nesta. 

 

RA1 -  Caracteriza técnicas de comunicación institucional e 
promocional, distinguindo entre internas e externas. 

4



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 15 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

CA1.9 - Valorouse a importancia da transmisión da imaxe corporativa da 
organización nas comunicacións formais. 

CA1.10 - Identificáronse os aspectos máis significativos que transmiten a imaxe 
corporativa nas comunicacións institucionais e promocionais da organización. 

CA2.1 - Identificáronse os elementos e as etapas dun proceso de comunicación. 
CA2.2 - Aplicáronse as técnicas de comunicación oral presencial e telefónica. 
CA2.3 - Aplicouse o protocolo de comunicación verbal e non verbal nas 

comunicacións presenciais e non presenciais. 
CA2.4 - Identificáronse os elementos necesarios para realizar e recibir unha 

chamada telefónica efectiva, nas súas fases de preparación, presentación-
identificación e realización. 

CA2.5 - Tivéronse en conta os costumes socioculturais e os usos empresariais, e 
valorouse a importancia da transmisión da imaxe corporativa 

CA2.7 - Utilizouse o léxico e as expresións adecuados ao tipo de comunicación e aos 
interlocutores. 

CA2.8 - Aplicáronse convenientemente elementos de comunicación non verbal nas 
mensaxes emitidas. 

CA2.6 - Detectáronse as interferencias que producen as barreiras da comunicación 
na comprensión dunha mensaxe, e propuxéronse as accións correctivas 
necesarias. 

 

RA2 -  Realiza comunicacións orais presenciais e non 
presenciais aplicando técnicas de comunicación e 
adaptándoas á situación e ao interlocutor. 
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CA2.10 - Comprobáronse os erros cometidos e propuxéronse as accións correctivas 
necesarias. 

CA2.11 - Utilizáronse equipamentos de telefonía e informáticos, con aplicación das 
normas básicas de uso. 

CA3.1 - Identificáronse os soportes e as canles para elaborar e transmitir os 
documentos. 

CA3.2 - Diferenciáronse os soportes máis apropiados en función dos criterios de 
rapidez, seguridade e confidencialidade. 

CA3.3 - Identificouse o destinatario cumprindo as normas de protocolo. 
CA3.9 - Utilizouse a normativa sobre protección de datos e conservación de 

documentos establecidos para as empresas e institucións públicas e privadas. 
CA3.10 - Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas dos tres erres 

(reducir, reutilizar e reciclar). 
CA3.4 - Diferenciáronse as estruturas e os estilos de redacción propios da 

documentación profesional. 
CA3.5 - Redactouse o documento apropiado utilizando unha estrutura, unha 

terminoloxía e unha forma axeitadas, en función da súa finalidade e da situación 
de partida. 

CA3.6 - Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamento de textos e 
autoedición, así como as súas ferramentas de corrección. 

 

RA3 -  Elabora documentos escritos de carácter profesional 
aplicando criterios lingüísticos, ortográficos e de estilo 
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CA3.8 - Adecuouse a documentación escrita ao manual de estilo de organizacións 
tipo. 

CA3.10 - Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas dos tres erres 
(reducir, reutilizar e reciclar). 

CA3.11 - Aplicáronse técnicas de transmisión da imaxe corporativa nas 
comunicacións escritas, e valorouse a súa importancia para as organizacións. 

CA3.9 - Utilizouse a normativa sobre protección de datos e conservación de 
documentos establecidos para as empresas e institucións públicas e privadas. 

 

CA4.1 - Identificáronse os medios, os procedementos e os criterios máis adecuados 
na recepción, no rexistro, na distribución e na transmisión de comunicación 
escrita a través dos medios telemáticos. 

CA4.3 - Seleccionouse o medio de transmisión máis axeitado en función dos 
criterios de urxencia, custo e seguridade. 

CA4.10 - Rexistráronse os correos electrónicos recibidos e emitidos, así como outra 
información telemática, de xeito organizado e rigoroso, segundo técnicas de 
xestión eficaz. 

CA4.9 - Respectáronse os niveis de protección, seguridade e acceso á información 
segundo a normativa, e aplicáronse, na elaboración e no arquivo da 
documentación, as técnicas dos tres erres (reducir, reutilizar e reciclar). 

 

RA4 -  Determina os procesos de recepción, rexistro, 
distribución e recuperación de comunicacións escritas, 
aplicando criterios específicos de cada unha destas tarefas. 
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CA4.2 - Determináronse as vantaxes e os inconvenientes da utilización dos medios 
de transmisión da comunicación escrita. 

CA4.4 - Identificáronse os soportes de arquivo e rexistro máis utilizados en función 
das características da información que haxa que almacenar. 

CA4.7 - Determinouse o sistema de clasificación, rexistro e arquivo apropiados ao 
tipo de documentos. 

CA4.6 - Analizáronse as técnicas de mantemento do arquivo de xestión de 
correspondencia convencional. 

CA4.8 - Recoñecéronse os procedementos de consulta e conservación da 
información e da documentación. 

CA4.11 - Realizouse a xestión e o mantemento de cadernos de enderezos. 
CA4.12 - Valorouse a importancia da sinatura dixital na correspondencia electrónica 

CA1.1 - Identificáronse os tipos de institucións empresariais, con descrición das súas 
características xurídicas, funcionais e organizativas. 

CA1.2 - Relacionáronse as funcións tipo da organización: dirección, planificación, 
organización, execución e control. 

CA1.3 - Identificouse a estrutura organizativa para unha asistencia ou prestación 
dun servizo de calidade. 

CA1.4 - Relacionáronse os estilos de mando dunha organización co clima laboral que 
xeran. 

 

RA1 -  Aplica técnicas de comunicación, logo de identificar as 
máis adecuadas, na relación e na atención á clientela e 
persoas usuarias. 
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CA1.5 - Definíronse as canles formais de comunicación na organización a partir do 
seu organigrama. 

CA1.6 - Diferenciáronse os procesos de comunicación da organización formais e 
informais. 

CA1.7 - Valorouse a influencia da comunicación informal e as cadeas de rumores 
nas organizacións, e a súa repercusión nas actuacións do servizo de información 
prestado. 

 

CA1.1 - Identificáronse os tipos de institucións empresariais, con descrición das súas 
características xurídicas, funcionais e organizativas. 

CA1.2 - Relacionáronse as funcións tipo da organización: dirección, planificación, 
organización, execución e control. 

CA1.3 - Identificouse a estrutura organizativa para unha asistencia ou prestación 
dun servizo de calidade. 

CA1.4 - Relacionáronse os estilos de mando dunha organización co clima laboral que 
xeran. 

CA1.5 - Definíronse as canles formais de comunicación na organización a partir do 
seu organigrama. 

CA1.6 - Diferenciáronse os procesos de comunicación da organización formais e 
informais. 

 

 
RA1 -  Aplica técnicas de comunicación, logo de identificar as 
máis adecuadas, na relación e na atención á clientela e 
persoas usuarias. 
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CA1.7 - Valorouse a influencia da comunicación informal e as cadeas de rumores 

nas organizacións, e a súa repercusión nas actuacións do servizo de información 
prestado. 

CA1.8 - Relacionouse o proceso de demanda de información de acordo co tipo de 
cliente, interno e externo, que poida intervir nesta. 

CA1.9 - Valorouse a importancia da transmisión da imaxe corporativa da 
organización nas comunicacións formais. 

CA1.10 - Identificáronse os aspectos máis significativos que transmiten a imaxe 
corporativa nas comunicacións institucionais e promocionais da organización. 

CA3.1 - Identificáronse os soportes e as canles para elaborar e transmitir os 
documentos. 

CA3.2 - Diferenciáronse os soportes máis apropiados en función dos criterios de 
rapidez, seguridade e confidencialidade. 

CA3.3 - Identificouse o destinatario cumprindo as normas de protocolo. 
CA3.9 - Utilizouse a normativa sobre protección de datos e conservación de 

documentos establecidos para as empresas e institucións públicas e privadas. 
CA3.10 - Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas dos tres erres 

(reducir, reutilizar e reciclar). 
CA3.4 - Diferenciáronse as estruturas e os estilos de redacción propios da 

documentación profesional. 

RA3 -  Organiza o servizo posvenda en relación coa 
fidelización da clientela 
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CA3.5 - Redactouse o documento apropiado utilizando unha estrutura, unha 
terminoloxía e unha forma axeitadas, en función da súa finalidade e da situación 
de partida. 

CA3.6 - Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamento de textos e 
autoedición, así como as súas ferramentas de corrección. 

CA3.8 - Adecuouse a documentación escrita ao manual de estilo de organizacións 
tipo. 
CA3.10 - Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas dos tres erres 

(reducir, reutilizar e reciclar). 
CA3.9 - Utilizouse a normativa sobre protección de datos e conservación de 

documentos establecidos para as empresas e institucións públicas e privadas. 
 

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Distinguir os tipos de institucións empresariais, con descrición das súas 
características xurídicas, funcionais e organizativas. 

 Saber  das funcións tipo da organización: dirección, planificación, 
organización, execución e control. 

Coñecer a estrutura organizativa para unha asistencia ou presentación dun 
servizo de calidade. 

 Citar os estilos de mando dunha organización e o clima laboral que xeran. 
 Definir as canles formais de comunicación na organización a partir do seu 

organigrama. 
 Distinguir os procesos de comunicación da organización a partir do seu 

organigrama. 
 Saber a importancia  da influencia da comunicación informal e as cadeas de 

rumores nas organizacións, e a súa repercusión nas actuacións do servizo 
de información prestado. 

 Vincular o proceso de demanda de información de acordo co tipo de 
cliente, interno e externo, que poida intervir nesta. 

 Coñecer a importancia da transmisión da imaxe corporativa da organización 
nas comunicacións formais. 

 Citar os elementos e as etapas dun proceso de comunicación. 
 Saber as técnicas de comunicación oral presencial e telefónica. 
Coñecer o protocolo de comunicación verbal e non verbal nas 

comunicacións presenciais e non presenciais. 
 Enumerar os elementos necesarios para realizar e recibir unha chamada 

telefónica efectiva, nas súas fases de preparación, presentación-
identificación e realización. 

 Enumerar as interferencias que producen as barreiras da comunicación na 
comprensión dunha mensaxe, e propuxéronse as accións correctivas 
necesarias. 

 Saber aplicar o léxico e as expresións adecuadas ao tipo de comunicación e 
aos interlocutores. 

 Coñecer os  convenientemente elementos de comunicación non verbal nas 
mensaxes emitidas. 

 Normas para que a información se transmita con claridade, de xeito 
estruturado, con precisión, con cortesía, con respecto e con sensibilidade. 
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 Recoñecer os erros cometidos e saber accións correctivas necesarias. 
 Identificar os elementos de telefonía e informáticos, e coñecer a aplicación 

das normas básicas de uso. 
 Citar os soportes e as canles para elaborar e transmitir os documentos. 
 Saber os soportes máis apropiados en función dos criterios de rapidez, 

seguridade e confidencialidade. 
 Identificar o destinatario cumprindo as normas de protocolo. 
 Coñecer as estruturas e os estilos de redacción propios da documentación 

profesional. 
 Redactar o documento apropiado utilizando unha estrutura, unha 

terminoloxía e unha forma axeitadas, en función da súa finalidade e da 
situación de partida. 

 Utilizar as aplicacións informáticas de procesamento de textos e 
autoedición, así como as súas ferramentas de corrección. 

 Coñecer a normativa sobre protección de datos e conservación de 
documentos establecidos para as empresas e institucións públicas e 
privadas.  

 Manexar e coñecer ,os procedementos e os criterios máis adecuados na 
recepción, no rexistro, na distribución e na transmisión de comunicación 
escrita a través dos medios telemáticos. 

 Distinguir as vantaxes e os inconvenientes da utilización dos medios de 
transmisión da comunicación escrita. 

 Coñecer e saber seleccionar o medio de transmisión máis axeitado en 
función dos criterios de urxencia, custo e seguridade. 

 Saber os soportes de arquivo e rexistro máis utilizados en función das 
características da información que haxa que almacenar. 

 Criterios y normas dos  sistema de clasificación, rexistro e arquivo de 
xestión de correspondencia convencional. 

 Coñecer os procedimentos  de consulta e conservación da información e da 
documentación. 

Rexistrar os correos electrónicos recibidos e emitidos, así como outra 
información telemática, de xeito organizado e rigoroso, segundo técnicas 
de xestión eficaz. 

 Citar as fases que compoñen o proceso de atención ao cliente, consumidor 
ou usuario a través de diferentes canles de comunicación. 

 Saber dos tipos de  motivacións de compra ou demanda dun produto ou  
 Coñecer as normas para analizar  e solucionar os erros máis habituais que 

se cometen na comunicación co cliente ou usuario. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 12 DE 15 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

 Saber recoñecer a impotancia da comunicación recibida por parte do 
cliente. 

 Vincular os elementos da queixa ou reclamación coas fases do plan interno 
de resolución de queixas e reclamacións. 

 Clasificar os  tipos de demanda ou reclamación. 
 Coñecer e manexar os  documentos propios da xestión de consultas, 

queixas e reclamacións. 
 Redactar escritos de resposta utilizando medios electrónicos ou outras 

canles de comunicación. 
Coñecer a importancia da protección do consumidor. 
Saber da  normativa en materia de consumo. 
Conceptuar o  do servizo posvenda nos procesos comerciais. 

producidas. 

Instrumentos: 
Probas escritas obxectivas da materia impartida antes do 14 de marzo. 
Traballos individuais realizados na aula. 
Redacción de documentos utilizando un procesador de textos. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do módulo, para os alumnos con todas as avaliacións 
parcias aprobadas, será a media aritmética do 1º e 2º trimestre. 

A cualificación final do módulo, para os alumnos con avaliacións parcias 
suspensas, será a media aritmética das probas parcias aprobadas 
incrementada pola superación dun plan de actividades de repaso, e 
reforzo, sendo necesario acadar como mínimo un 5. 

Os alumnos con perda do dereito de avaliación continua, terán que realizar 
unha proba teórica/practica presencial ou de non poder ser telemática, 
en xuño (nas datas establecidas). Esta proba constara da materia que se 
impartiu na 1ª e 2ª avaliación; sendo necesario acadar un 5 como 
mínimo para superar o módulo. 

Na cualificación final do módulo, terase en conta outros criterios para 
perfilar a súa valoración  final: 

• Participación na aula. 
• Os procedementos desenvoltos para comprender o módulo. 
• As técnicas de traballo. 
• As tarefas de repaso e reforzo, segundo o caso, desenvolvidas no 
período do 3º trimestre, valoraranse como máximo con un punto. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 13 DE 15 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

 
  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 14 DE 15 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Repaso, reforzo e recuperación dun plan de actividades correspondente a 
materia pendente impartida en cada caso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Seguimento e resolución de dúbidas utilizando o teléfono fixo, móbil, whats, 
videollamada etc., segundo cada caso particular, da materia impartida antes 
do 14 de marzo. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, da editorial  
Caderno de clases. 
Procesador de textos. 

16



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 15 DE 15 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 
 Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

  
  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO:IES LAXEIRO 

CURSO:1º CS ADMÓN E FINANZAS 

MATERIA:OFIMÁTICA  PROCESO DA INFORMACIÓN 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

Profesora Amalia Gómez Nóvoa 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 COVID 1 

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA:  

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO:IES LAXEIRO 
CURSO:1º CS ADMÓN E FINANZAS
MATERIA:OFIMÁTICA  

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas 
propias e en linguas estranxeiras. 

 Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas 
mecanográficas. 

Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha 
falta por minuto), coa axuda dun programa informático 

Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e 
a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software 
necesarios. 

Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada e aplicando as 
normas de estrutura. 

Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de 
textos. 

Realizáronse probas de funcionamento dos equipamentos informáticos. 
Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento 
da información, aplicando as opcións avanzadas.

 Comprobáronse as conexións dos portos de comunicación.  
Identificáronse os elementos básicos (de hardware e software) dun sistema en 
rede. 

 

Caracterizáronse os procedementos xerais de operacións nun sistema de 
rede. 

 

Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo.  
Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o 
programa tornalumes e o antivirus. 

 

Compartiuse información con outros usuarios da rede.  
Executáronse funcións básicas de usuario (conexión, desconexión, óptimo 
aproveitamento do espazo de almacenamento, utilización de periféricos, 
comunicación con outros usuarios, conexión con outros sistemas ou redes, 
etc.). 

 

 Utilizáronse funcións, prestacións e procedementos dos procesadores de 
textos e autoedición. 

 

Identificáronse as características de cada tipo de documento.  
Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada e aplicando as 
normas de estrutura. 

 

 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, 
incluíndo utilidades de combinación  

Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación e 
actualización. 

 

 Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc.  
Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de 
seguridade, integridade e confidencialidade dos datos.  

Utilizáronse as prestacións da folla de cálculo para realizar xestións de 
tesouraría, cálculos comerciais e outras operacións administrativas.  

Deseñáronse e elaboráronse documentos coa folla de cálculo.  
Relacionáronse e actualizáronse follas de cálculo.  
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO:IES LAXEIRO 
CURSO:1º CS ADMÓN E FINANZAS
MATERIA:OFIMÁTICA  

 

Creáronse e aniñáronse fórmulas e funcións.  
Establecéronse contrasinais para protexer celas, follas e libros.  
Obtivéronse gráficos para a análise da información.  
Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.  
 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións 
e outros formatos.  

Utilizouse a folla de cálculo como base de datos (formularios, creación de 
listas, filtraxe, e protección e ordenación de datos).  

Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e 
imaxes. 

 

Utilizáronse as opcións de traballo en grupo.  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA:  

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES NA AULA. 
RELIZACIÓN DAS TAREFAS PROPOSTAS NA CLASSROOM. 

Instrumentos: PROBAS ESCRITAS. TÁBOAS DE OBSERVACIÓN. 

Cualificación final 

NOTA MEDIA DAS CUALIFICACIÓNS DA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALAICION 
( PODENDO INCREMENTARSE NUN MÁXIMO DE DOUS PUNTOS 
ATENDENDO A CALIDADE DOS TRABALLOS ENTREGADOS NO TERCEIRO 
TRIMESTRE) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 5 DE 8 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA:  

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

⮚ ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN( PARA DOUS ALUMNOS COA 
1º E 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA) 

● PROCESADOR DE TEXTOS WORD 
▪ EDITAR TEXTOS EN WORD 
▪ PATRÓNS 
▪ FORMULARIOS 
▪ COMBINAR ARCHIVOS 

● FOLLA DE CÁLCULO EXCEL 
▪ TRABALLAR CON FOLLAS DE CÁLCULO: 

FORMULAS, FUNCIÓNS. 
▪ PATRÓNS 
▪ TÁBOAS E GRÁFICOS DINÁMICOS. 
▪ FILTRAR DATOS. 

⮚ ACTIVIDADES DE REPASO 

⮚  DO PROCESADOR DE TEXTOS WORD: 
● EDICCIÓN DE TEXTOS. 
● PATRÓNS 
● FORMULARIOS. 
● COMBINAR DOCUMENTOS 

⮚ DA FOLLA DE CÁLCULO  EXCEL: 
● FÓRMULAS 
● FUNCIÓNS 
● GRÁFICOS. 
● PATRÓNS 
● BASE DE DATOS EN EXCEL: 

✔ FILTROS 

✔ SUBTOTALES 

✔ GRÁFICOS DINÁMICOS 

✔ TABÓAS DINÁMICAS. 

⮚ ACTIVIDADES AMPLIACIÓN. 
 

✔ PRESENTACIÓNS MULTIMEDIA. 
● DESEÑAR PRESENTACIÓN 
● TRANSICIÓN ENTRE DIAPOSITIVAS 
● ANIMACIÓN DIAPOSITIVAS 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA:  

 

 

● INTERVALO ENTRE OBXECTOS DIAPOSITIVA. 
● PATRÓN DIAPOSITIVA 
● PRESENTACIÓN CON FORMATO DE DOCUMENTO EN PDF. 
● EXPORTAR UNHA PRESENTACIÓN A VÍDEO. 

⮚ ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN: 
● FOLLA DE CÁLCULO EXCEL 
● PRESENTACIÓN MULTIMEDIA POWERPOINT 
● PROCESADOR DE TEXTOS WORD. 

 
 

 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

● SUBINDO MATERIAL E  TAREFAS A CLASSROOM. 
O ENUNCIADO DAS TAREFAS VAI ACOMPAÑADO DE CAPTURAS 
DE PANTALLA PARA FACILITAR A RESOLUCIÓN DAS 
ACTIVIDADES. 
A PROFESORA CORRIXE CADA TAREFA E DEVOLVEA O ALUMNO 
COAS ANOTACIÓN PERTINENTES E CUNHA CUALIFICACIÓN.  

● TAMEN SE USA O CORREO ELECTRÓNICO. 
 

SEGÚN INFORMACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO TODO ALUMNADO 
DISPON DE ORDENADOR E CONEXIÓN  A INTERNET. 

 

Materiais e recursos 
● MANUAL DO MODULO EN PDF.” TRATAMIENTO 

INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN”. ED. EDITEX. 
● ACTIVIDADES PROPOSTAS E RESOLTAS POLA PROFESORA. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 7 DE 8 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA:  

 

 

 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
CORREO ELECTRÓNICO  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 1º CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MATERIA: PROCESO INTEGRAL DA ACTIVIDADE COMERCIAL 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

Profesor Miguel Ángel Saéz 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO: IES LAXEIRO 
CURSO: 1º C S ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MATERIA: PROC. INTEGRAL DA ACTIVIDADE 
COMERCIAL 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: IES LAXEIRO 
CURSO: 1º C S DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MATERIA: PROCESO INTEGRAL DA ACTIVIDADE COMERCIAL 

 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA1.2 Diferenciouse entre investimento e financiamento, entre 
investimento e gasto, entre gasto e pagamento, e entre ingreso e 
cobramento. 

RA1. Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade 
empresarial. 

CA1 4.1 Definíronse os elementos patrimoniais dentro do patrimonio 
RA1. Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade 
empresarial. 

CA1 4.2 Agrupáronse en masas, con elementos patrimoniais dados 
RA1. Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade 
empresarial. 

CA1 5 Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o 
pasivo esixible e o patrimonio neto. 

RA1. Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade 
empresarial. 

CA1.7 Clasificouse un conxunto de elementos patrimoniais en masas 
patrimoniais. 

RA1. Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade 
empresarial. 

CA2.1 Distinguíronse as fases do ciclo contable completo adaptándoas á 
lexislación española. 

RA2. Integra a normativa contable e o método da partida dobre analizando o 
PXCPEME e a metodoloxía contable. 

CA2.2 Definíuse o concepto de conta como instrumento para 
representar os elementos patrimoniais e feitos económicos da empresa. 

RA2. Integra a normativa contable e o método da partida dobre analizando o 
PXCPEME e a metodoloxía contable. 

CA2.3 Determináronse as características máis importantes do método de 
contabilización por partida dobre. 

RA2. Integra a normativa contable e o método da partida dobre analizando o 
PXCPEME e a metodoloxía contable. 
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CA2.4 Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método 
de rexistro das modificacións do valor dos elementos patrimoniais. 

RA2. Integra a normativa contable e o método da partida dobre analizando o 
PXCPEME e a metodoloxía contable. 

CA2.5 Definiuse o concepto de resultado contable e diferenciáronse as 
contas de ingresos e os gastos. 

• CA2.5.1 Diferenciouse as contas de ingresos e gastos 

• CA2.5.2 Definiuse o resultado contable en base as súas contas 

RA2. Integra a normativa contable e o método da partida dobre analizando o 
PXCPEME e a metodoloxía contable. 

CA3.9 Determináronse as obrigas de rexistro en relación co IVE, así como 
os libros rexistros (voluntarios e obrigatorios) para as empresas. 

RA3. Xestiona a información sobre tributos que afectan ou gravan a actividade 
comercial da empresa, para o que selecciona e aplica a normativa mercantil e 
fiscal. 

CA3.10 Calculáronse as cotas liquidables do imposto e elaborouse a 
documentación correspondente á súa declaración-liquidación. 

• CA3.10.1 Liquidación do IVE 

RA3. Xestiona a información sobre tributos que afectan ou gravan a actividade 
comercial da empresa, para o que selecciona e aplica a normativa mercantil e 
fiscal. 

CA6.1 Identificáronse e codificáronse as contas que interveñen nas 
operacións relacionadas coa actividade comercial conforme o PXC-
PEME. 

RA6. Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e 
dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios 
e as normas do PXC-PEME. 

CA6.2 Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-PEME. RA6. Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e 
dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios 
e as normas do PXC-PEME. 

CA6.3 Efectuáronse os asentos correspondentes aos feitos contables 
máis habituais do proceso comercial. 

RA6. Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e 
dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios 
e as normas do PXC-PEME. 
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CA6.4 Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación de IVE. RA6. Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e 
dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios 
e as normas do PXC-PEME. 

CA6.5 Rexistráronse os feitos contables previos ao pechamento do 
exercicio económico. 

RA6. Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e 
dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios 
e as normas do PXC-PEME. 

CA6.6 Calculouse o resultado contable e o balance de situación final. RA6. Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e 
dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios 
e as normas do PXC-PEME. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: básicamente probas escritas e avaliación continua 
realizada polo alumnado na aula ata a segunda avaliación. 

Instrumentos: 

• Aplicacións e oríxenes de recursos 

• Elementos patrimoniais 

• Agrupación masas 

• As masas patrimoniais, clasificación 

• ciclo contable 

• Elemento patrimonial e conta 

• Método partida dobre 

• criterio de cargo e aboamento 

• As contas de gastos e ingresos 

• resultado contable 

• A codificación de contas 

• A normativa fiscal 

• A clasificación dos tributos 

• Os elementos tributarios 

• As obrigas do IVE 

• A liquidación do IVE 

• Distinguir os cobros e pagos na empresa 

• Os documentos de pago e cobro na empresa 

• A identificación e codificación das operacións comerciais 

• Os criterios de cargo e aboamento 

• Os asentos nas compras-vendas 

• A liquidación do IVE, contabilización 

• Rexistros relacionados co peche de exercicio 

• O resultado e balance final 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: poñendo por 
diante o principio de avaliación continua, a nota final non poderá ser inferior a  obtida 
na segunda avaliación, pudendo incluso mellorar esa nota ata 2 puntos si o 
alumnado entrega todas as tarefas programadas neste período e acadan a calidade 
esixida polo departamento 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non existe nos ciclos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Supostos prácticos da materia impartida na primeira e segunda avaliación para 
repaso, recuperación e reforzo. A ampliación limítase a novos contidos 
necesarios para a resolución dalgúns supostos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os supostos son entregados ao alumnado por distintos medios. Debido ás 
características da conectividade dos alumnado, a comunicación e moitas veces 
difícil.  As clases virtuais son adaptadas aos horarios do alumnado xa que algún 
deles traballa, de forma presencial o virtual. 

Materiais e recursos 

Imprescindible ordenador. Conexión a internet. Libro de texto recomendado  
e usado nos dous primeiros trimestres. Apuntes elaborados polo docente. 
Supostos prácticos elaborados polo docente e enviados por whatsapp, 
classroom. As plataformas como skype o webex son usadas para a resolución 
de dúbidas dos supostos. Os supostos son resoltos polo alumnado e enviados 
ao docente polos medios xa comentados pero aquel alumnado que se pode 
conectar tamén os resolve mediante o uso da pizarra virtual gratuita MIRO.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MATERIA: RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN EMPRESAS 
Profesor Manuel Conde Arosa 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1.1 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación de reforzo 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 

– CA1.1. Determináronse as actividades realizadas na empresa, as persoas implicadas e a súa 
responsabilidade nelas.  

– CA1.2. Identificáronse claramente as variables éticas e culturais das organizacións.  

– CA1.5. Seleccionáronse indicadores para o diagnóstico das relacións das empresas e os interesados 
("stakeholders").  

 

 

 

 

RA1 - Caracteriza a empresa como unha comunidade de persoas, distinguindo as implicacións éticas do seu 
comportamento con respecto aos implicados nesta. 
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1.2 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación de recuperación 

– CA4.2. Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de selección de persoal e as súas 
características fundamentais.  

– CA4.3. Identificouse a información que se xera en cada fase dun proceso de selección de persoal. 

  – CA4.5. Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos de selección de persoal máis 
utilizados en función do perfil do posto de traballo.  

– CA4.6. Elaborouse a documentación necesaria para levar a cabo o proceso de selección.  

– CA4.7. Establecéronse as vías de comunicación orais e escritas coas persoas que interveñen no 
proceso de selección.  

– CA4.8. Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable do proceso de selección. 

RA4 - Aplica os procedementos administrativos relativos á selección de recursos humanos, elixindo os métodos e 
os instrumentos máis adecuados á política de cada organización. 
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– CA5.1. Planificáronse as fases dos procesos de formación e promoción de persoal.  

– CA5.2. Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos dos procesos de formación.  

– CA5.3. Identificouse a información que se xera en cada fase dos procesos de formación e promoción de 
persoal. 

 – CA5.4. Elaborouse a documentación necesaria para efectuar os procesos de formación e promoción de 
persoal.  

– CA5.5. Establecéronse os métodos de valoración do traballo e de incentivos.  

 

RA5 - Xestiona os procedementos administrativos relativos á formación, a promoción e o desenvolvemento de 
recursos humanos, designando os métodos e os instrumentos máis adecuados. 

 

 

Observacións: O módulo de RR HH e RSC, é un módulo cuxos contidos son terminais, non sendo base de ningún módulo de segundo curso. É por iso, que non existen resultados 

de aprendizaxe ou criterios de avaliación referentes a contidos non explicados que impliquen adaptación de programacións de módulos no vindeiro curso
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 
contidos  

Procedementos: 
Contidos a recuperar: 

Probas escritas con realización de actividades e cuestionarios 

Contidos novos e de reforzo: 
Probas escritas con realización de actividades e cuestionarios 

Instrumentos: 
Para contidos novos e de reforzo: 

-Realización de cuestionarios, exercicios, e visualización de materiais que se valorarán:   

-A súa calificación será, tendo en conta a súa presentación (15% da nota), e a correcta realización das mesmas 

(85% da nota).  

Con carácter xeral non son avaliables. Só se terán en conta para mellorar a nota da segunda avaliación, 
ata un máximo de dous puntos.  
 

Os contidos mínimos novos e de reforzo non avaliables pero que se Terán en conta para subir nota serán:  

Políticas de recursos humanos e RSC. 
Códigos de conduta e boas prácticas.  
Comunidade de persoas implicadas (stakeholders): persoal directivo, empregados e empregadas, accionistas, 
clientela e persoas usuarias.  
Ética empresarial, competitividade e globalización. 
Valores empresariais e sociais en vigor. Adecuación de comportamentos. Imaxe e comunicación de 
comportamentos éticos. 
 

Para contidos de recuperación e para alumnos que perderon o dereito de 
avaliación 

-Realización de exercicios e cuestionarios e exercicios, tendo en conta a súa presentación (15% da nota), e a 

correcta realización das mesmas (85% da nota). A nota mínima das tarefas para considerarse superadas será 

como mínimo dun 4,5. non podendo compensar unhas con outras. 

-Os alumnos poderán optar por realizar as actividades de novos contidos e reforzo, e serán valoradas na súa 

cualificación final cunha ponderación do 50% na nota 

-Se non foron superadas ditas probas, na semana do 11 ao 18 de Xuño os alumnos poderán realizar unha 

actividade de exame  on line  que requerirá unha nota de 4,5. 

-Só si a lexislación o permite, e si hai volta ás aulas, poderase facer una proba escrita para recuperar os 

contidos, tanto na terceira avaliación como na final. 

-O alumno que ten perdido o dereito de avaliación contínua será avaliado nas mesmas circunstancias que os 

que teñen contidos a recuperar, tendo dereito a un exame on line ou presencial na semana do 11 ao 18 de 

xuño.. 

 

Os contidos mínimos a avaliar serán:  
Sistemas de selección de persoal.  
Elaboración da oferta de emprego.  
Recepción de candidaturas.  
Desenvolvemento das probas de selección.  
 Formación na empresa: detección das necesidades. 
Seguimento e avaliación da formación.  
Programas de avaliación do desempeño do posto de traballo.  
Sistemas de promoción e incentivos. 

40



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 

A cualificación na terceira avaliación e na avaliación final nunca será más baixa que a calificación obtida na 
segunda avaliación .  
 

A Cualificación das tarefas novas e de reforzó só terase en conta para aumentar a nota da segunda 
avaliación cumn máximo de dous puntos. 
 

Os alumnos que teñen que recuperar contidos anteriores deberán alcanzar una nota mínima de 4,5 nas 
súas tarefas e actividades a realizar enviadas a través da Aula Virtual. 

 

Os alumnos que teñen que recuperar contidos poderán optar por realizar as actividades de novos contidos 
e reforzo, e serán valoradas na súa cualificación final cunha ponderación do 50% na nota 

 

Se non foron superadas ditas probas, na semana do 11 ao 18 de Xuño os alumnos poderán realizar unha 

proba on line  que requerirá unha nota de 4,5 para ser superada.. 

 

Só si a lexislación o permite, e si hai volta ás aulas, poderase facer una proba escrita para recuperar contidos, 

tanto da terceira avaliación como da final. 

 

O alumno que ten perdido o dereito de avaliación contínua será avaliado nas mesmas circunstancias que os 

que teñen contidos a recuperar, tendo dereito a un exame on line ou presencial na semana do 11 ao 18 de 

xuño.. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades de novos 
contidos 

1.- Lectura dun PDF sobre a RSC nos RR HH 

2.- Realización de un suposto 1 sobre os ámbitos da xestión dos RR HH en diferentes 

empresas como IKEA, LA CAIXA e NATURGY 

3.-  Realización de un suposto 2 sobre os ámbitos da xestión dos RR HH en diferentes 

empresas como IKEA, LA CAIXA e NATURGY. 

4.- Visualización documental FINANZAS ÉTICAS 

5.- Visualización documental  RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

6.- Cuestionario sobre TRIODOS BANK, COOP57 e FIARE a partir do video de FINANZAS 

ÉTICAS. 

7.- Cuestionario sobre o documental de RSC 

8.- Visualización documental sobre comercio xusto 

 

Actividades contidos 
de reforzo 

-1.- Realización de suposto 1 sobre identificación de stakeholders e determinación dos grupos de 

interés benediciados e perxudicados nunha situación ficticia 

 2.-Realización de suposto 2 sobre identificación de stakeholders e determinación dos grupos de 

interés benediciados e perxudicados nunha situación real como a decisión da emresa 

VOLKSWAGEN de trucar motores 

 3.Realización de suposto 3 sobre identificación de stakeholders e determinación dos grupos de 

interés benediciados e perxudicados nunha situación real cando a empresa REPSOL decide 
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cómo repercutir aumentos e baixadas do precio do petróleo aos consumidores 

 4.-Lectura do Código Ético da empresa INDITEX, e do Código de INDITEX cos seus grupos de 

interés. 

 5.-Visita a web corporativa de varias empresas no apartado da RSC. 

Actividades contidos 
a recuperar 

1.- Realización cuestionario sobre aspectos como PREDICTORES e CRITERIOS. 

 

2.- Realización cuestionario sobre os tipos de PREDICTOR 

 

3.- Cuestionario sobre probas de selección como ENTREVISTAS  

 

4.- ELABORACIÓN DO CV EUROPASS..-  

 

5.- Realización de un suposto de valración do posto de traballo polo método de valoración de puntos por 

factor 

 

6.- Realización de un suposto para elaborar o mapa de equidade dunha empresa 

 

7.-  Responder cuestións sobre a formación e o desenrrolo nunha empresa 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

  Comunicacións xerais a través da AULA VIRTUAL MOODLE do IES LAXEIRO, no curso RR 

HH e RSC; E POR CORREO ELECTRÓNICO Fanse conexións especiais para os alumnos 

que están a traballar con contrato laboral durante o estado de alarma  

Se establece un horario de atención para los alumnos que teñen que recuperar algunha 

avaliación a través de Hangouts ou WEBEX, os mércores as 4 da tarde 

Materiais e recursos 

  AULA VIRTUAL MOODLE do IES LAXEIRO, no curso RR HH e RSC, YOUTUBE, Correo 

electrónico, Hangouts, SKYPE e WEBEX 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 

 
Aula Virtual MOODLE 

Correo electronico 

Plartaforma WEBEX 

Hangout, Skype,  

WEB DO CENTRO IES LAXEIRO 

 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na AULA VIRTUAL 

MOODLE no curso RR HH e RSC. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

  CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 1º CFS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MATERIA: XESTIÓN DA DOC. XURÍDICA E EMPRESARIAL 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Profesor Xesús Jubón Salgado 
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

UD 1. A CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. A ORGANIZACIÓN DO ESTADO 
ESPAÑOL. A COMUNIDADE AUTÓNOMA. A PROVINCIA E O MUNICIPIO:  
Identificáronse os poderes públicos establecidos na Constitución 
española e as súas respectivas funcións. Determináronse os órganos de 
goberno de cada un dos poderes públicos, así como as súas funcións, 
consonte a súa lexislación específica. Identificáronse os principais 
órganos de goberno do poder executivo das administracións 
autonómicas e locais, así como as súas funcións. 

Caracteriza a estrutura e a organización das administracións públicas 
establecidas na Constitución española, recoñecendo os organismos, as 
institucións e as persoas que as integran 

UD 2. A UNIÓN EUROPEA: Definiuse a estrutura e as funcións básicas 
das principais institucións da Unión Europea. Describíronse as funcións 
e as competencias dos órganos, e a normativa aplicable a estes. 
Describíronse as relacións entre os órganos da Unión Europea e o resto 
das administracións estatais, así como a incidencia da normativa 
europea na estatal. 

Caracteriza a estrutura e a organización das administracións públicas 
establecidas na  Unión Europea, recoñecendo os organismos, as institucións e 
as persoas que as integran. 

UD 3. O DEREITO E A EMPRESA. PUBLICACIÓN DAS NORMAS 
XURÍDICAS: Recoñecéronse as fontes do Dereito de acordo co 
ordenamento xurídico español. Precisáronse as características das 
normas xurídicas e dos órganos que as elaboran, ditan, aproban e 

Actualiza periodicamente a información xurídica requirida pola actividade 
empresarial, para o que selecciona a lexislación e a xurisprudencia 
relacionada coa organización..  
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publican. Relacionáronse as leis co resto de normas que as 
desenvolven, e identificáronse os órganos responsables da súa 
aprobación e da súa tramitación. Identificouse a estrutura dos boletíns 
oficiais como medio de publicidade das normas. Seleccionáronse fontes 
ou bases de datos de documentación xurídica tradicionais e/ou en 
internet. 

UD 5. A DOCUMENTACIÓN XURÍDICA NA CONSTITUCIÓN DUNHA 
EMPRESA: Identificáronse as diferenzas e as similitudes entre as formas 
xurídicas de empresa. Determinouse o proceso de constitución dunha 
sociedade mercantil, e indicouse a normativa mercantil aplicable e os 
documentos xurídicos que se xeran. Precisáronse as funcións dos 
fedatarios e os rexistros públicos, así como a estrutura e as 
características dos documentos públicos habituais no ámbito dos 
negocios. Recoñeceuse a importancia da actuación dos fedatarios na 
elevación a público dos documentos, estimando as consecuencias de 
non realizar os trámites oportunos. Determináronse as peculiaridades 
da documentación mercantil acorde ao obxecto social da empresa. 
Verificouse o cumprimento das características e os requisitos formais 
dos libros da sociedade esixidos pola normativa mercantil. 

Organiza os documentos xurídicos relativos á constitución e o funcionamento 
das entidades, cumprindo a normativa civil e mercantil segundo as directrices 
definidas. 

UD 7. A RELACIÓN ADMINISTRACIÓN-EMPRESA: O PROCESO 
ADMINISTRATIVO:  (materia 1ª-2ª avaliación): Determináronse as 

Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en relación aos 
procedementos administrativos, cumprindo a lexislación e as directrices 
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características e os requisitos legais e de formato dos documentos 
oficiais máis usuais xerados en cada unha das fases do procedemento 
administrativo e recursos ante o contencioso-administrativo: Solicitude, 
Oficio, Denuncia 
 
(materia da 3ª avaliación):  Determináronse as características e os 
requisitos legais e de formato dos documentos oficiais máis usuais 
xerados en cada unha das fases do procedemento administrativo e 
recursos ante o contencioso-administrativo: Alegacións, Recursos. 

definidas.  

UD 6. OS CONTRATOS NO MUNDO EMPRESARIAL (materia da 3ª 
avaliación). Describiuse o concepto de contrato e a capacidade para 
contratar segundo a normativa española. . Identificáronse as 
modalidades de contratación e as súas características.  

Identifica os modelos de contratación privados máis habituais no ámbito 
empresarial e os documentos de fe pública. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: As tarefas que se plantexan son as probas escritas da 
materia estudada no 1º e 2º trimestre e das actividades de ampliación.. 

Instrumentos: Resolución correcta dos exercicios  de repaso e das 
actividades de ampliación. 

Cualificación final 

Media das cualificacións obtidas durante os dous primeiros trimestres do curso. As 
actividades propostas durante o terceiro trimestre permitirán a recuperación da 
materia ao alumnado que non acadara o aprobado e ao alumnado que perdera o 
dereito á avaliación continua. O alumnado que teña aprobados os dous primeiros 
trimestres poderá subir nota, até un máximo de 2 puntos, se resolve correctamente 
os exercicios propostos no 3º trimestre.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso dos contidos estudados na 1ª e 2ª avaliación.  
Proposta de actividades e exercicios para achegarse ao coñecemento da 
materia da terceira avaliación . 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade. Tarefas por medio da plataforma classroom. 
Teléfono. WhatsApp.  
Alumnado con problemas de conectividade. Teléfono. WhatsApp. Correo 
postal.  

Materiais e recursos 
Tarefas por escrito utilizando o libro de texto e os medios citados no apartado 
anterior.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Plataforma classroom. Teléfono. WhatsApp.  

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CICLO FORMATIVO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación programación didácticas COVID-19 

Curso 2019-20 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 2º CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MATERIA: CONTABILIDADE E FISCALIDADE 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN EMPRESAS 
Profesor Manuel Conde Arosa 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Observacións: A alumna xa cursou de forma presencial durante os dous primeiros trimestres a totalidade dos contidos do Módulo, non 
acadando os resultados de aprendizaxe. 

Non é necesario adaptar entón a programación nestes itéms. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Probas escritas a realizar on line 
 

Instrumentos: 
 
Supostos de carácter contable e fiscal a realizar pola alumna on line.  
Realización dunha proba on line a realizar na semana do 11 a 18 de xuño. 
Si a lexislación o permite facer un exame presencial nas mesmas datas 
comentadas anteriormente 

Cualificación final 

A cualificación final virá dada pola realización dos supostos antes comentados, que 
ponderarán un 30% na nota final. 
 
Superar a proba ben presencial, ben on line, comentada anteriormente, cunha nota 
mínima de 4,5. Só a partir desa cualificación ponderarán as tarefas anteriores. 

58



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

1.- Realización de supostos contables que inclúen cuestións relativas a compras, 
ventas créditos e débedas comerciais, gastos e ingresos, operacións de fin de 
exercicio (amortización, deterioros, periodificación contable, reclasificación de 
débedas, liquidación impostos e Seguridade Social), nóminas, alugueres e leasing 
 
2.- Suposto contable que inclúe a elaboración das contas anuais. 
 
 3.- Realización de 2 supostos de liquidación do Imposto de Sociedades dunha 

empresa de reducida dimensión. Cálculo da liquidación e contabilización das 
diferencias permanentes e das diferencias temporarias deducibles e 
imponibles. 

4.- Realización dun suposto de liquidación do IRPF en réxime de estimación 
directa e directa simplificada 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación coa alumna será a través do curso CONTABILIDADE E 
FISCALIDADE da aula virtual MOODLE do IES LAXEIRO. Os supostos estarán 
colgados en dito curso. 
 
Por correo electrónico 
 
Resolución e explicación a través de HANGOUT (opción preferida pola alumna) dos 
supostos no seguinte horario: 
LUNS DE 9:00 A 11:00 
MÉRCORES DE 9:00 A 11:00 
VENRES DE 9:00 A 11:00 
 

Materiais e recursos 

AULA VIRTUAL MOODLE 
HANGOUT 
CORREO ELECTRÓNICO 
Libro Contabilidade e Fiscalidade da Editorial Paraninfo 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do curso CONTABILIDADE E FISCALIDADE da AULA VIRTUAL 
MOODLE do Centro 
Correo electrónico 
WEB do IES LAXEIRO 
 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 
Publicación no  curso CONTABILIDADE E FISCALIDADE da AULA VIRTUAL 
MOODLE do Centro 
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CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 2º CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MATERIA: XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN EMPRESAS 
Profesor José Antonio Rodríguez Fernández 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Observacións: A alumna xa cursou de forma presencial durante os dous primeiros trimestres a totalidade dos contidos do Módulo, non 
acadando os resultados de aprendizaxe. 

Non é necesario adaptar entón a programación nestes itéms. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Probas escritas a realizar on line 
 

Instrumentos: 
 

• Casos prácticos e exercicios. 
• Realización de probas de autoavaliación semanais de cada tema. 
• Lectura de artigos que complementarios. 
• Estudio da bibliografía básica do módulo 
• Proba presencial ou telemática ao final do trimestre se a situación sanitaria 

o permite 

Cualificación final 

A cualificación final virá dada pola realización dos casos prácticos (10%), a 
resolución dos exercicios de cada tema (20%), a superación dos formularios de 
autoevaluación (30%), E a realización da proba de avaliación final presencial ou 
telemática se a situación sanitaria o permite.  (40%) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

1. Resolución de casos prácticos. 
2. Realización das actividades de cada U.D 
3. Traballo coa lexislación laboral básica. 
4. Lectura comprensiva de artículos complementarios 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación coa alumna será a través do curso XESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS RECUPERACIÓN da suite de google CLASS ROOM.  
 
Por correo electrónico 
 
 

Materiais e recursos 

 
Correo electrónico 
Bibliografía básica 
Lexislación laboral básica 
Clase virtual en CLASS ROOM 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico 
Web do IES LAXEIRO 
Class room 
 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CICLO FORMATIVO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación programación didácticas  

Curso 2019-20 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

  CENTRO: IES LAXEIRO 

  CURSO:1º CM DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MATERIA:OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DE COMPRA VENDA 
DEPARTAMENTO:ADMINISTRATIVO 
Profesora Mª Luisa Rodríguez Rodríguez 

68



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª- 2ª: AVALIACIÓN 1º-2ª: AVALIACIÓN 

  

CA1.1 -Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas, ou comercial, e as do de compras.  

CA1.2 -Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou servizos.  

CA1.3 -Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda.  

CA1.4 -Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, prezo de 
venda,desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial.  

CA1.5 -Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe.  

CA1.6 -Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) para aplicar nas 
operacións de compravenda.  

CA1.7 -Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais.  

CA1.8 -Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda.  

CA1.9 -Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios.  

CA1.10 -Valorouse a necesidade de actualizar as referencias, as características técnicas, as tarifas e 
outras especificacións dos produtos e dos servizos prestados. 

 

RA1: Calcula descontos e prezos de venda e compra, 

aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación 

fiscal. 
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CA2.9 -Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas operacións de 
compravenda. 

CA2.1 -Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e precisáronse os 
requisitos formais que deban cumprir.  

CA2.2 -Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda.  

CA2.3 -Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da empresa relacionados 
coa compra e a venda.  

CA2.4 -Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión.  

CA2.5 -Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa.  

CA2.6 -Comprobouse a coherencia interna dos documentos, para o que se trasladaron as copias aos 
departamentos correspondentes.  

CA2.7 -Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías.  

CA2.8 -Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e os 
procedementos internos da empresa.  

RA2:  -  Confecciona documentos administrativos das 

operacións de compravenda en relación coas transaccións 

comerciais da empresa. 

 

 

71



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

CA3.1 -Identificáronse as características básicas das normas mercantís e fiscais aplicables ás 
operacións de compravenda.  

CA3.2 -Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE.  

CA3.3 -Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas.  

CA3.4 -Identificáronse os libros-rexistro voluntarios para as empresas.  

CA3.5 -Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos anuais en relación co 
IVE.  

CA3.6 -Identificáronse as obrigas informativas á Facenda en relación coas operacións efectuadas 
periodicamente.  

CA3.7 -Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información.  
 

 

RA3:  Liquida obrigas fiscais ligadas ás operacións de 

compravenda, con aplicación da normativa fiscal. 

 

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

72



 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas, ou comercial, e 

as do de compras. 
- Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou 

servizos. 
- Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda. 
- Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, 
prezo de venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial. 
- Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe. 
- Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) 

para aplicar nas operacións de compravenda. 
- Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais. 
- Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda. 
- Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os 

prezos unitarios. 
- Valorouse a necesidade de actualizar as referencias, as características 
técnicas, as tarifas e outras especificacións dos produtos e dos servizos 
prestados. 
- Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e 
precisáronse os requisitos formais que deban cumprir. 
- Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda. 
- Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da 
empresa relacionados coa compra e a venda. 
- Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión. 
- Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa. 
- Comprobouse a coherencia interna dos documentos, para o que se 
trasladaron as copias aos departamentos correspondentes. 
- Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías. 
- Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a 
lexislación e os procedementos internos da empresa. 
- Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas 
operacións de compravenda. 
- Valorouse a importancia da continua actualización de canles de 
compravenda, provedores e clientes. 
- Valorouse a necesidade da calidade no servizo posvenda. 
- Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda 
da información, así como os criterios de calidade no proceso 
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administrativo. 
- Identificáronse as características básicas das normas mercantís e fiscais 
aplicables ás operacións de compravenda. 
- Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE. 
- Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas. 
- Identificáronse os libros-rexistro voluntarios para as empresas. 
- Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos 
anuais en relación co IVE. 
- Identificáronse as obrigas informativas á Facenda en relación coas 
operacións efectuadas periodicamente. 
- Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e 
información. 

Instrumentos: 
PE. 
- Función de cada departamento. 
- Tipos de mercados, clientes e produtos. 
- circuítos dos documentos de compravenda. 
- Conceptos de prezo de compra de produto. 
- Concepto de comisión e corretaxe. 
- Porcentaxes do IVE. 
- Tipos de desconto. 
- Gastos que interveñen na compravenda. 
- Métodos para calcular os prezos. 
- Documentos básicos e requisitos que daban cumprir. 
- Contrato mercantil de compravenda. 
- Fluxos de documentación administrativa habituais. 
- Recepción de pedidos e posterior xestión. 
- Características básicas das normas mercantís e fiscais. 
- Obrigas relacionadas co rexistro do IVE. 
- Presentación das declaracións trimestrais e resumos anuais. 
- procedemento para calcular bases e cotas nos rexímenes simplificado e 

xeral. 
- Normativa sobre a conservación de documentos. 
OU. 
- Confección de documentación relativa a compravenda  

- A lexislación da documentación comercial. 
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Cualificación 
final 

Cualificación final do módulo: 
 
A cualificación final do módulo,para os alumnos con todas as avaliacións parcias 
aprobadas, será a media aritmética do 1º e 2º trimestre. 
A cualificación final do módulo, para os alumnos con avaliacións parcias suspensas, 
será a media aritmética das probas parcias aprobadas incrementada pola superación 
dun plan de actividades de repaso, e reforzo, sendo necesario acadar como mínimo 
un 5. 
Os alumnos con perda do dereito de avaliación continua, terán que realizar unha 
proba teórica/practica presencial ou de non poder ser telemática, en xuño (nas datas 
establecidas). Esta proba constara da materia que se impartiu na 1ª e 2ª avaliación; 
sendo necesario acadar un 5 como mínimo para superar o módulo. 
  
Na cualificación final do módulo, terase en conta outros criterios para perfilar a súa 
valoración  final: 

• Participación na aula. 

• Os procedementos desenvoltos para comprender o módulo. 

• As técnicas de traballo. 

• As tarefas de repaso e reforzo, segundo o caso, desenvolvidas no período do 
3º trimestre, valoraranse como máximo con un punto.  
 

Proba 
extraordinari

a de 
setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Repaso, reforzo e recuperación dun plan de actividades correspondente a 
materia pendente en cada caso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Seguimento e resolución de dúbidas utilizando o teléfono fixo, móbil, whats, 
videollamada etc., segundo cada caso particular, da materia impartida antes 
do 14 de marzo. 
 

 

Materiais e recursos 
Libro de texto, carpeta de documentos de MCGRAW HILL. 
Caderno de clases. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Comunicación a través de medios telemáticos disponibles no centro 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 2019-2020 
MATERIA: OPERACIÓNS AUXILIARES DE XESTIÓN DA TESOURARÍA 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
Profesor Miguel Ángel Saénz 
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

78



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA2.8 Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns 
instrumentos financeiros investimento. 

RA2. Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación 
correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, 
investimento e servizos desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse 
a finalidade de cada un. 

CA3.1 Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e 
de actualización Simple. 

RA3. Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis 
financeiras correspondentes. 

CA3.2 Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos 
financeiros. 

RA3. Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis 
financeiras correspondentes. 

CA3.3 Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos 
financeiros. 

RA3. Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis 
financeiras correspondentes. 

CA3.4 Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste 
tipo de operación. 

RA3. Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis 
financeiras correspondentes. 

CA3.5 Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou 
taxa anual. 

RA3. Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis 
financeiras correspondentes. 

CA3.6 Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos 
produtos financeiros. 

RA3. Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis 
financeiras correspondentes. 

CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios 
financeiros. 

RA3. Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis 
financeiras 
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correspondentes. 

CA4.1 Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos 
máis habituais. 

RA4. Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación 
asociada. 

CA4.2 Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. RA4. Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación 
asociada. 

CA4.7 Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa 
capitalización simple e composta, e o desconto simple. 

RA4. Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación 
asociada. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  básicamente probas escritas e avaliación continua 
realizada polo alumnado na aula ata a segunda avaliación. 

Instrumentos: 

• Calcular rendibilidades e custes 

• Diferenciar entre as leis de capitalización 

• Calcular xuros 

• Calcular desconto comercial e racional 

• Influencia do tipo e o tempo nas operacións financeiras 

• Cálcolodo T.A.E. 

• Cálculo de comisións e gastos 

• Identificar sevizos bancarios 

• LIquidar contas bancarias  

• Liquidación de contas bancarias S 9 

• Calcular descontos de efectos 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: poñendo por 
diante o principio de avaliación continua, a nota final non poderá ser inferior a  obtida 
na segunda avaliación, pudendo incluso mellorar esa nota ata 2 puntos si o 
alumnado entrega todas as tarefas programadas neste período e acadan a calidade 
esixida polo departamento 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non existe nos ciclos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Supostos prácticos da materia impartida na primeira e segunda avaliación para 
repaso, recuperación e reforzo. A ampliación limítase a novos contidos 
necesarios para a resolución dalgúns supostos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os supostos son entregados ao alumnado por distintos medios. Debido ás 
características da conectividade dos alumnado, a comunicación e moitas veces 
difícil.  As clases virtuais son adaptadas aos horarios do alumnado xa que algún 
deles traballa, de forma presencial o virtual. 

Materiais e recursos 

Imprescindible ordenador. Conexión a internet. Libro de texto recomendado  
e usado nos dous primeiros trimestres. Apuntes elaborados polo docente. 
Supostos prácticos elaborados polo docente e enviados por whatsapp, 
classroom. As plataformas como skype o webex son usadas para a resolución 
de dúbidas dos supostos. Os supostos son resoltos polo alumnado e enviados 
ao docente polos medios xa comentados pero aquel alumnado que se pode 
conectar tamén os resolve mediante o uso da pizarra virtual gratuita MIRO.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

84



 
 

 

 

I.E.S. LAXEIRO 
Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

LALIN (PONTEVEDRA). 

Telf.: 886151940– Fax 886151953 

https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro 

email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

  CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 1º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MATERIA: TÉCNICA CONTABLE 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Profesor Xésus Jubón Salgado 

85



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

86



 
 
 
 

 

 
 

   I.E.S. LAXEIRO 
    Av. Bos Aires  nº 71 - 36500  

    LALIN (PONTEVEDRA). 

   Telf.: 886151940– Fax 886151953  

    https://edu.xunta.es/centros/ieslaxeiro   

   email ies.laxeiro@edu.xunta.es 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

UD 1. A EMPRESA. ELEMENTOS PATRIMONIAIS DAS ORGANIZACIÓNS 
ECONÓMICAS:  Identifica e organiza os elementos patrimoniais da 
empresa nas súas diferentes masas patrimoniais e obtén o seu capital. 
Confecciona un inventario 

Recoñecer os elementos que integran o patrimonio dunha organización 
económica, e clasifícaos en masas patrimoniais 

UD 2. A METODOLOXÍA CONTABLE. O CICLO CONTABLE: Utiliza 
terminoloxía contable relativa ás contas. Rexistra anotacións en 
diferentes contas utilizando o convenio de cargo e abono. Rexistra 
correctamente operacións no libro Diario. Transcribe operacións do 
libro Diario ao Libro Maior. Utiliza contas de xestión. Elabora un 
Balance de comprobación de sumas e saldos.  

Recoñecer a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os 
instrumentos contables utilizados na empresa. Clasificar contablemente feitos 
económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do PXC-
PEMES 

UD 3. PLAN XERAL CONTABLE DE PEMES: Comprende a codificación das 
contas. 

Identificar o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e 
medianas empresas (PXC-PEMES) e interpretar a súa estrutura.  

UD 4. PROBLEMÁTICA CONTABLE DAS COMPRAS E VENDAS. 
TRATAMENTO CONTABLE DAS EXISTENCIAS. PROBLEMÁTICA CONTABLE 
DO IVE: Identifica as contas relacionadas coas existencias. Utiliza as 
contas máis representativas relativas a compras e vendas para rexistrar 
no libro Diario diversas situacións relacionadas co tráfico habitual das 
mercadorías. Contabiliza correctamente o IVE. Realiza o proceso de 

Clasificar contablemente feitos económicos básicos, en particular os 
asociados ás existencias, compras, vendas e IVE, aplicando a metodoloxía 
contable e os criterios do PXC-PEMES. Completar un ciclo contable básico 
(asento de apertura, libro diario, libro maior, liquidación IVE, balance de 
comprobación de sumas e saldos, regularización, peche do exercicio, novo 
balance de situación). 
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regularización para a determinación do resultado. Completa un ciclo 
contable básico. 

UD 5. O INMOBILIZADO MATERIAL (materia da 3ª avaliación): Rexistra 
operacións relativas á compra de inmobilizado. Comprende o concepto 
de amortización 

Identificar as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións 
que afectan ao Inmobilizado da empresa. Identificar os sistemas de 
amortización.  

UD 6. OUTROS INGRESOS E GASTOS NA ACTIVIDADE EMPRESARIAL. AS 
CONTAS DE PERSOAL (materia da 3ª avaliación). Utiliza as contas máis 
representativas relativas a gastos e ingresos que propón o PXC de 
PEMES. Diferencia correctamente  os conceptos de gasto e pago e 
ingreso e cobro. 

Rexistrar operacións relacionadas cos gastos e ingresos de explotación.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: As tarefas que se plantexan son as probas escritas da 
materia estudada no 1º e 2º trimestre e das actividades de ampliación.. 

Instrumentos: Resolución correcta dos exercicios  de repaso e das 
actividades de ampliación. 

Cualificación final 

Media das cualificacións obtidas durante os dous primeiros trimestres do curso. As 
actividades propostas durante o terceiro trimestre permitirán a recuperación da 
materia ao alumnado que non acadara o aprobado e ao alumnado que perdera o 
dereito á avaliación continua. O alumnado que teña aprobados os dous primeiros 
trimestres poderá subir nota, até un máximo de 2 puntos, se resolve correctamente 
os exercicios propostos no 3º trimestre.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Exercicios de repaso dos contidos estudados na 1ª e 2ª avaliación. 
Explicacións sinxelas sobre conceptos contables básicos necesarios para 
comprender a materia que se imparte no módulo "Tratamento da 
documentación contable" (2º curso). Esta materia, que pertence á 
terceira avaliación non é avaliable. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade. Tarefas por medio da plataforma classroom. 
Teléfono. WhatsApp. 
Alumnado con problemas de conectividade. Teléfono. WhatsApp. Correo 
postal. 

Materiais e recursos Tarefas por escrito utilizando os medios citados no apartado anterior.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Plataforma classroom. Teléfono. WhatsApp.  

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª e 2ª AVALIACIÓN: 1ª e 2ª AVALIACIÓN 

CA1.1 - Organizáronse os elementos e os espazos de traballo. 
CA1.2 - Mantívose a posición corporal correcta. 
CA1.4 - Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento 

informático e as funcións de posta en marcha do terminal 
informático. 

CA1.3 - Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do 
teclado alfanumérico. 

CA1.5 - Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado 
alfanumérico e as teclas de signos e puntuación. 

CA1.6 - Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de 
dificultade progresiva e en táboas sinxelas. 

CA1.7 - Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar 
textos nas linguas propias e en linguas estranxeiras. 

CA1.8 - Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a 
precisión (máximo dunha falta por minuto), coa axuda dun 
programa informático. 

CA1.9 - Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de 
texto. 

CA1.10 - Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos. 

UF1: OPERATORIA DE TECLADO 
 
RA1 -  Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. 
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CA3.1 - Identificáronse os aspectos básicos de internet. 
CA3.2 - Utilizáronse ferramentas de navegación. 
CA3.3 - Identificáronse diversas aplicacións de internet para a 

empresa. 
CA3.4 - Aplicáronse as medidas de seguridade necesarias. 
CA4.1 - Identificáronse diversos tipos de contas de correo 

electrónico. 
CA4.2 - Describíronse os elementos dun correo electrónico. 
CA4.3 - Analizáronse as necesidades básicas de xestión do correo e 

da axenda electrónica. 
CA4.4 - Configuráronse contas de correo electrónico de diversos 

tipos. 
CA4.6 - Operouse co caderno de enderezos. 
CA4.7 - Traballouse con todas as opcións de xestión de correo 

electrónico (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.). 
CA4.8 - Identificáronse diversos métodos de sinaturas corporativas. 
CA4.9 - Subscribiuse a grupos de noticias relacionados coa economía 

e administración. 

UF3: MULTIMEDIA 
 
RA3 -  Xestiona a rede internet, manexando diferentes navegadores.  
RA4 -  Xestiona o correo manexando aplicacións especificas. 

CA1.1 - Determináronse os principios de organización dos sistemas 
operativos a través dos ficheiros e os cartafoles que os integran, 
utilizando esquemas en función da súa xerarquía. 

CA1.2 - Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos 
na xestión de ficheiros e cartafoles. 
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CA1.3 - Diferenciouse entre as aplicacións de xestión de ficheiros 
propios dun sistema operativo e o resto de aplicacións que se 
inclúen dentro del. 

CA1.4 - Explicáronse as prestacións fundamentais do sistema 
operativo que permiten procurar, arquivar e manter a 
seguranza, a integridade e a confidencialidade da información. 

CA1.5 - Manexáronse sistemas operativos monousuario e 
multiusuario. 

CA2.1 - Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o 
funcionamento da aplicación. 

CA2.2 - Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de 
instalación e actualización. 

CA2.3 - Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de 
instalación. 

CA2.4 - Configuráronse as aplicacións segundo os criterios 
establecidos. 

CA2.5 - Documentáronse as incidencias e o resultado final. 
CA2.6 - Solucionáronse problemas na instalación ou na integración 

co sistema informático. 
CA2.7 - Elimináronse e/ou engadíronse compoñentes da instalación 

no equipamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UF2: OFIMÁTICA 
 
RA1 -  Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión 

e na procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando 
recursos.  
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CA4.1 - Utilizáronse as funcións, as prestacións e os procedementos 
dos procesadores de textos e da autoedición. 

CA4.2 - Identificáronse as características de cada tipo de 
documento. 

CA4.3 - Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, 
aplicando as normas de estrutura. 

CA4.4 - Utilizáronse diversos tipos de estilos. 
CA4.6 - Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, 

hiperligazóns, etc. 
CA4.5 - Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos 

administrativos tipo. 
CA4.7 - Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. 
CA4.11 - Elaboráronse macros adaptadas aos documentos 

administrativos. 
CA4.8 - Recuperouse e utilizouse a información almacenada. 
CA4.9 - Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as 

normas de seguridade, integridade e confidencialidade dos 
datos. 

CA4.10 - Traballouse en grupo comparando documentos e versións, 
verificación de cambios, etc. 
 
 
 

RA4 -  Elabora documentos de textos utilizando as opcións dun procesador de 
textos tipo.  
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CA3.1 - Utilizáronse diversos tipos de estilos. 
CA3.2 - Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, 

rangos, follas e libros. 
CA3.3 - Aplicáronse fórmulas e funcións. 
CA3.4 - Xeráronse táboas dinámicas e modificáronse gráficos de 

diferentes tipos. 
CA3.5 - Empregáronse patróns e asistentes. 
CA3.7 - Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con 

outras aplicacións e noutros formatos. 
CA3.9 - Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir e 

imprimir textos, números, códigos e imaxes. 
CA3.6 - Empregáronse macros para a realización de documentos e 

patróns. 
CA3.8 - Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: 

formularios, creación de listas, filtraxe, protección e ordenación 
de datos. 

 

RA3 -  Elabora documentos e patróns manexando opcións da folla de cálculo 
tipo. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas 
mecanográficas. 
Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as 
teclas de signos e puntuación. 
Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade 
progresiva e en táboas sinxelas. 
Controlouse a velocidade (mínimo de 250 ppm) e a precisión (máximo dunha 
falta por minuto), coa axuda dun programa informático. 
Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na 
procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando recursos. 
Explicáronse as prestacións fundamentais do sistema operativo que permiten 
procurar, arquivar e manter a seguranza, a integridade e a confidencialidade da 
información. 
Manexáronse sistemas operativos monousuario e multiusuario. 
Elabora documentos e patróns manexando opcións da folla de cálculo tipo. 
Utilizáronse diversos tipos de estilos. 
Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e 
libros. 
Aplicáronse fórmulas e funcións. 
Xeráronse táboas dinámicas e modificáronse gráficos de diferentes tipos. 
Elabora documentos de textos utilizando as opcións dun procesador de textos 
tipo. 
Identificáronse as características de cada tipo de documento. 
Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando as 
normas de estrutura. 
Utilizáronse diversos tipos de estilos. 
Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo. 
Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc. 
Identificáronse diversas aplicacións de internet para a empresa. 
Xestiona o correo manexando aplicacións especificas. 
Identificáronse diversos tipos de contas de correo electrónico. 
Describíronse os elementos dun correo electrónico. 
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Instrumentos: 
LC: 
Posición corporal. 
Emprego correcto do teclado. 
Exercicios de velocidade controlada con precisión. 
Corrección de erros mecanográficos. 
P.E: 
Funcións básicas dos sistemas operativos. 
Características de cada tipo de documento. 
Realización de documentos de texto. 
OU: 
Proba práctica de documentos. 
Proba práctica de integración de obxectos, gráficos, taboas, etc. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

Será a media aritmética do 1º e 2º trimestre. Para os alumnos que acaden 
unha puntuación numérica de 5 puntos, na avaliación final do módulo, terase 
en conta outros criterios para perfilar a súa cualificación final: 

• Participación na aula. 
• Os procedementos desenvoltos para comprender o módulo. 
• As técnicas de traballo. 
• As tarefas de repaso e reforzo, segundo o caso, desenvolvidas no 

período do 3º trimestre, valoraranse como máximo con un punto. 

Proba 
extraordinari

a de 
setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Ejercicios prácticos/teóricos de repaso e reforzo da materia impartida na 
primeira e segunda avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Conexión a través de medios telemáticos  segundo o caso. 

Materiais e recursos 
Materiais facilitados pola profesora antes do confinamento. 
Recursos: Office. Internet (aula clic). 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Comunicación a través de medios telemáticos dispoñibles no centro. 

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019‐2020 

 

 

Centro educativo 

Código  Centro  Curso académico 

36013758  IES Laxeiro (Lalín ‐ Pontevedra)  2019‐2020 

Ciclo formativo 
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CSIMA03  Mecatrónica industrial 

 

Módulo profesional 

Código  Nome 

MP0939  Procesos de fabricación 

Alumnado 

Réxime  Modalidade  Grupo 

Réxime xeral‐ordinario  Presencial  A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 
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Antonio Blanco Ramos 
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Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019‐2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

Nº  Unidade didáctica 

6  Máquinas para a fabricación por arranque de labra 

Resultado de apren‐
dizaxe 

Criterio de avaliación  Impres‐
cindible 

(si, non) 

Desenvolvera‐
se neste curso

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 ‐  Recoñece 
as prestacións de 
máquinas, instala‐
cións e equipa‐
mentos emprega‐
dos para a fabri‐
cación mecánica, 
analizando o seu 
funcionamento e 
en relación co 
produto que se 
vaia fabricar. 

CA1.1 ‐ Identificáronse as principais máquinas ferramenta (tornos, centros de mecanizado, rectificadoras, trades, etc.) que interve‐
ñen na fabricación por arranque de labra.  

SI  NON 
PE.1 ‐ As principais máquinas ferramenta 
que interveñen na fabricación por arran‐
que de labra. 

CA1.5.1 ‐ Relacionáronse entre si os elementos ou bloques funcionais que compoñen as máquinas e os equipamentos empregados 
na fabricación por arranque de labra.  

SI  NON 
PE.2 ‐ As máquinas destinadas a fabrica‐
ción por arranque de labra 

CA1.7 ‐ Identificáronse os dispositivos auxiliares de carga, descarga e manipulación de pezas.   SI  NON 
PE.5 ‐ Os dispositivos auxiliares de carga, 
descarga e manipulación de pezas. 

CA1.8.1 ‐ Valorouse a evolución histórica das máquinas e dos equipamentos para a fabricación por arranque de labra.   SI  NON 
PE.6 ‐ A evolución histórica das máquinas 
e dos equipamentos para a fabricación 
por arranque de labra.    

CA1.4.1 ‐ Relacionáronse as máquinas destinadas a fabricación por arranque de labra, coas formas xeométricas e os acabamentos 
do produto que se vaia obter.  

SI  NON 
PE.2 ‐ As máquinas destinadas a fabrica‐
ción por arranque de labra 

CA1.6.1 ‐ Analizáronse as ferramentas e os utensilios empregados na fabricación por arranque de labra, en función das caracterís‐
ticas da operación de fabricación.  

SI  NON 
PE.4 ‐ As ferramentas e os utensilios 
empregados na fabricación por arranque 
de labra 
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Nº  Unidade didáctica 

7  Materiais empregados na fabricación mecánica 

Resultado de apren‐
dizaxe 

Criterio de avaliación  Impres‐
cindible 

(si, non) 

Desenvolvera‐
se neste curso

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 ‐  Selecciona 
o material que se 
vaia mecanizar, 
relacionando as 
súas característi‐
cas técnico‐
comerciais coas 
especificacións do 
produto que se 
vaia obter. 

CA3.4 ‐ Obtívose a referencia comercial do material seleccionado.   SI  NON 
PE.4 ‐ A referencia comercial do material 
seleccionado 

CA3.5 ‐ Relacionouse cada material coas súas aplicacións tecnolóxicas.   SI  NON 
PE.5 ‐ Os material e súas aplicacións 
tecnolóxicas. 

CA3.1 ‐ Determináronse as dimensións do material en bruto, tendo en conta as características dos procesos de mecanizado.   SI  NON 
PE.1 ‐ As dimensións do material en 
bruto, tendo en conta as características 
dos procesos de mecanizado. 

CA3.2 ‐ Relacionáronse as características de maquinabilidade cos valores que as determinan.   SI  NON 
PE.2 ‐ As características de maquinabili‐
dade cos valores que as determinan. 

CA3.3 ‐ Valoráronse as condicións máis favorables de mecanizado dos materiais.   SI  NON 
PE.3 ‐ As condicións máis favorables de 
mecanizado dos materiais. 

CA3.6 ‐ Determináronse os riscos inherentes á manipulación de materiais e evacuación de residuos.   SI  NON 
PE.6 ‐ Os riscos inherentes á manipula‐
ción de materiais e evacuación de resi‐
duos. 

CA3.7 ‐ Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.   SI  NON 
PE.7 ‐ A actitude ordenada e metódica na 
realización das actividades. 
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Nº  Unidade didáctica 

8  Follas de procesos de fabricación 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación  Imprescindible

(si, non) 

Desenvolvera‐
se neste curso

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 ‐  Deter‐
mina proce‐
sos de fabri‐
cación, anali‐
zando e xusti‐
ficando a se‐
cuencia e as 
variables do 
proceso.. 

CA2.1 ‐ Obtivéronse datos dos materiais e produtos mecánicos dispoñibles no mercado, as súas pro‐
piedades e as súas aplicacións, segundo as especificacións solicitadas.  

SI  SI 
TO.1 ‐ Os datos dos materiais e produtos mecánicos dispoñibles no 
mercado, as súas propiedades e as súas aplicacións, segundo as 
especificacións solicitadas. 

CA2.2 ‐ Identificáronse os procedementos de fabricación que interveñen na fabricación mecánica.   SI  SI 
TO.2 ‐ Os procedementos de fabricación que interveñen na fabrica‐
ción mecánica. 

CA2.3 ‐ Relacionáronse as características dimensionais, de forma e de cantidade de unidades que se 
vaian fabricar, cos procedementos de fabricación, as máquinas, as ferramentas e os utensilios para os 
realizar.  

SI  SI 
TO.3 ‐ As características dimensionais, de forma e de cantidade de 
unidades que se vaian fabricar, cos procedementos de fabricación, as 
máquinas, as ferramentas e os utensilios para os realizar. 

CA2.4 ‐ Descompúxose o proceso de fabricación nas fases e nas operacións necesarias, con determina‐
ción das dimensións en bruto do material en cada unha.  

SI  SI 
TO.4 ‐ A descomposición do proceso de fabricación nas fases e nas 
operacións necesarias, con determinación das dimensións en bruto 
do material en cada unha. 

CA2.5 ‐ Especificáronse para cada fase e operación de fabricación, os medios de traballo, os utensilios, 
as ferramentas e os utensilios de medida e comprobación.  

SI  SI 
TO.5 ‐ A especificación para cada fase e operación de fabricación, os 
medios de traballo, os utensilios, as ferramentas e os utensilios de 
medida e comprobación. 

CA2.6 ‐ Especificáronse os parámetros de traballo (velocidade, avance, temperatura, forza, etc.) que 
cumpra utilizar en cada operación.  

SI  SI 
TO.6 ‐ Os parámetros de traballo (velocidade, avance, temperatura, 
forza, etc.) que cumpra utilizar en cada operación. 

CA2.7 ‐ Identificouse o estado (laminación, forxa, recocedura, fundido, etc.) do material que cumpra 
fabricar.  

SI  SI 
TO.7 ‐ O estado (laminación, forxa, recocedura, fundido, etc.) do 
material que cumpra fabricar. 

CA2.8 ‐ Calculáronse os tempos de cada operación e o tempo unitario, como factor para a estimación 
dos custos de produción.  

SI  SI 
TO.8 ‐ Os tempos de cada operación e o tempo unitario, como factor 
para a estimación dos custos de produción. 

CA2.9 ‐ Propuxéronse modificacións no deseño do produto que, sen mingua da súa funcionalidade, 
melloren a súa fabricación, a súa calidade e o seu custo.  

SI  SI 
TO.9 ‐ A proposta de modificacións no deseño do produto que, sen 
mingua da súa funcionalidade, melloren a súa fabricación, a súa 
calidade e o seu custo.    
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CA2.10 ‐ Elaborouse e xestionouse a documentación técnica referente ao proceso de fabricación.   SI  SI 
TO.10 ‐ A elaboración e xestión da documentación técnica referente 
ao proceso de fabricación.    

CA2.11 ‐ Identificáronse os riscos e as normas de protección ambiental aplicables ao proceso.   SI  SI 
TO.11 ‐ Os riscos e as normas de protección ambiental aplicables ao 
proceso. 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
5.1. Mínimos exixibles 

 

‐Identificar os instrumentos de medida, indicando a magnitude que controlan, o seu campo de aplicación e a precisión. 

‐Seleccionar o instrumento de medición ou verificación, en función da comprobación que se pretenda realizar.  

‐Identificar os tipos de erros que inflúen nunha medida.  

‐Identificar os valores de referencia e as súas tolerancias. 

‐Identificar os procedementos para obter pezas por mecanizado. . 

‐Identificar as deficiencias debidas ás ferramentas, ás condicións de corte e ao material.  

‐Manter unha actitude de atención, interese, meticulosidade, orde e responsabilidade durante a realización das tarefas.  

‐Demostrar autonomía na resolución de pequenas continxencias.  

‐Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte, na fabricación manual.  

‐Identificar os procedementos característicos de soldaxe, recarga e proxección.  

‐Introducir os parámetros de soldaxe, recargue ou proxección nos equipamentos.  

‐Aplicar a técnica operatoria, así como a secuencia de soldaxe necesaria para executar o proceso, tendo en conta temperatura entre pasadas, velocidade de arrefriamento e tratamentos postsoldaxe.  

‐Identificar as deficiencias debidas á preparación, ao equipamento, ás condicións, aos parámetros de soldaxe e proxección ou ao material de achega como base.  

‐Arranxar as desviacións do proceso, actuando sobre os equipamentos, os parámetros e a técnica operatoria.  

‐Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte, na fabricación por soldaxe.  

‐Relacionar a manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas para a fabricación por soldaxe. 

‐Determinar fases e operacións necesarias para a fabricación do produto.  

‐Elixir ferramentas e parámetros de corte apropiados ao mecanizado que se vaia realizar.  

‐Arranxar as desviacións do proceso, actuando sobre a máquina ou ferramenta.  

‐Identificar as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos, na fabricación por arrinque de labra.  

‐Identificar as principais máquinas ferramenta (tornos, centros de mecanizado, rectificadoras, trades, etc.) que interveñen na fabricación por arranque de labra.  

‐Relacionar as máquinas destinadas a fabricación por arranque de labra, coas formas xeométricas e os acabamentos do produto que se vaia obter.  

‐Identificar as máquinas e os equipamentos (prensas, pregadoras, cisallas, etc.) que interveñen na fabricación por conformación.  

‐Relacionar cada material coas súas aplicacións tecnolóxicas.  

‐Identificar os procedementos de fabricación que interveñen na fabricación mecánica.  

‐Relacionar as características dimensionais, de forma e de cantidade de unidades que se vaian fabricar, cos procedementos de fabricación, as máquinas, as ferramentas e os utensilios para os realizar.  

‐Descompoñer o proceso de fabricación nas fases e nas operacións necesarias, con determinación das dimensións en bruto do material en cada unha.  

‐Especificar para cada fase e operación de fabricación, os medios de traballo, os utensilios, as ferramentas e os utensilios de medida e comprobación.  

‐Especificar os parámetros de traballo (velocidade, avance, temperatura, forza, etc.) que cumpra utilizar en cada operación.  

‐Elaborar e xestionar a documentación técnica referente ao proceso de fabricación.    
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5.2.  Criterios de cualificación 

 

5.2.1. Criterios de cualificación para o alumnado que ten as dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

 

A nota final será un número enteiro entre o 5 e o 10. Obterase da seguinte forma:  

 

 Farase media aritmética das dúas primeiras avaliacións. 

 Alumnado que se conecte asiduamente mediante webex os días indicados, entregue as tarefas propostas ben realizadas, e participe de forma activa nas videoconferencias, subiránselle dous puntos. 

 Alumnado que non entrega todas as tarefas, ou entregas pero non están ben feitas e  participa pouco nas videoconferencias, subiráselle  1 punto. 

 Alumnado que non entrega nada ou moi pouco e so asiste as videoconferencias participando moi pouco, subiráselle 0,5 puntos. 

 Alumnado que non entrega nada nin asiste as videoconferencias non se lle subirá nada. 

 

Unha vez feitos os cálculos, redondearase ó enteiro superior mais próximo se a cifra de decimas é igual ou superior a 5, ou ó enteiro inferior mais próximo se dita cifra é inferior a 5. A nota final non superará o 10 en ningún ca‐
so. 

 

5.2.2. Criterios de cualificación para o alumnado con algunha, das dúas primeiras avaliacións suspensa: 

 

A nota final será un número enteiro entre o 1 e o 10 e considerarase aprobado/a cando se acade o 5. 

O alumno/a deberá facer as tarefas individualizadas que se lle propoñan, e entregalas en tempo e realizadas de forma correcta. Mediante as tarefas propostas, poderá recuperar a avaliación, e cando a nota acadada nesta sexa 
superior a un 4, aplicaranse os mesmos criterios  que para o alumnado que ten as dúas primeiras avaliacións aprobadas. Se non acada cando menos un 4 na avaliación suspensa, non poderá beneficiarse dos incrementos de no‐
ta descritos para o alumnado coas dúas avaliacións aprobadas.  

Este alumnado deberá facer tamén as tarefas que se propoñen de forma xeral. 

Unha vez feitos os cálculos, redondearase ó enteiro superior mais próximo se a cifra de decimas é igual ou superior a 5, ou ó enteiro inferior mais próximo se dita cifra é inferior a 5. A nota final non superará o 10 en ningún ca‐
so. 

 

 

5.2.3. Criterios de cualificación para alumnado con perda de dereito a avaliación continua:  

 

A nota será un número enteiro de 1 a 10 e considerarase aprobado cando se acade o 5; para obtela realizaranse as seguintes probas:  

 

 Se é posible realizarase unha proba presencial (coas debidas garantías sanitarias) dividida en dúas partes: 

o Proba práctica de soldadura e mecanizado. (50%) 

o Proba escrita con problemas e teoría.            (50%) 

 

 Se non se pode realizar a proba presencial, farase unha proba telemática, dividida en dúas partes: 

o Unha parte oral (preguntas teóricas sobre metroloxía, procesos de mecanizado, soldadura, máquinas e ferramentas )  (60%) 

o Unha parte escrita (problemas)                                                                                                                                      (40%) 

 

 Unha vez feitos os cálculos, redondearase ó enteiro superior mais próximo se a cifra de decimas é igual ou superior a 5, ou ó enteiro inferior mais pró‐
ximo se dita cifra é inferior a 5. A nota final non superará o 10 en ningún caso.  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº  Unidade didáctica 

1  Control dimensional e de superficies 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

X   

 RA1 ‐  Controla dimensións, 
xeometrías e superficies de 
produtos, comparando as 
medidas coas especifica‐
cións do produto. 

CA1.1 ‐ Identificáronse os instrumentos de medida, indicando a magnitude que controlan, o seu campo de aplicación e a precisión.  
PE.1‐Os instrumentos de medida, indicando a 
magnitude que controlan, o seu campo de 
aplicación e a precisión. 

CA1.2 ‐ Seleccionouse o instrumento de medición ou verificación, en función da comprobación que se pretenda realizar.  
TO.1‐O instrumento de medición ou verifica‐
ción, en función da comprobación que se 
pretenda realizar. 

CA1.7 ‐ Identificáronse os valores de referencia e as súas tolerancias.  
PE.3‐Os valores de referencia e as súas tole‐
rancias. 
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Nº  Unidade didáctica 

2  Fabricación de pezas mecánicas por arrinque de labra 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

X  X 

 RA3 ‐  Opera con máquinas 
ferramenta de arranque de 
labra, relacionando o seu 
funcionamento coas condi‐
cións do proceso e as carac‐
terísticas do produto final. 

CA3.1 ‐ Seleccionáronse máquinas e equipamentos adecuados ao proceso de mecanizado.  
TO.1 ‐ As máquinas e equipamentos adecua‐
dos ao proceso de mecanizado. 

CA3.2 ‐ Determináronse fases e operacións necesarias para a fabricación do produto.  
TO.2 ‐ As fases e operacións necesarias para a 
fabricación do produto. 

CA3.3 ‐ Elixíronse ferramentas e parámetros de corte apropiados ao mecanizado que se vaia realizar.  
TO.3 ‐ As ferramentas e parámetros de corte 
apropiados ao mecanizado que se vaia reali‐
zar. 

CA3.4 ‐ Efectuáronse operacións de mecanizado, segundo o procedemento establecido no proceso.  
LC.1 ‐ As operacións de mecanizado, segundo 
o procedemento establecido no proceso. 

CA3.9 ‐ Arranxáronse as desviacións do proceso, actuando sobre a máquina ou ferramenta.  
TO.7 ‐ As desviacións do proceso, actuando 
sobre a máquina ou ferramenta. 

X  X 

 RA5 ‐  Aplica as normas de 
prevención de riscos labo‐
rais e de protección am‐
biental, identificando os ris‐
cos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos 
para os previr. 

CA5.6 ‐ Aplicouse a normativa de seguridade, utilizando os sistemas de seguridade e de protección persoal. 

TO.8 ‐ A normativa de seguridade, utilizando 

 os sistemas de seguridade e de protección  

persoal.  
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Nº  Unidade didáctica 

3  Fabricación de pezas mecánicas mediante operacións manuales de mecanizado. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

X  X 

 RA2 ‐  Realiza operacións 
manuais de mecanizado, re‐
lacionando os procedemen‐
tos co produto que se vaia 
obter e aplicando as técni‐
cas operativas. 

CA2.1 ‐ Identificáronse os procedementos para obter pezas por mecanizado.  
TO.1 ‐ Os procedementos para obter pezas 
por mecanizado. 

CA2.2 ‐ Elixíronse os equipamentos e as ferramentas de acordo coas características do material e as esixencias requiridas.  
TO.2 ‐ Os equipamentos e as ferramentas de 
acordo coas características do material e as 
esixencias requiridas. 

CA2.3 ‐ Aplicouse a técnica operativa necesaria para executar o proceso e obtívose a peza definida coa calidade requirida.  
TO.3 ‐ A técnica operativa necesaria para 
executar o proceso e obtívose a peza definida 
coa calidade requirida. 

CA2.7 ‐ Mantívose unha actitude de atención, interese, meticulosidade, orde e responsabilidade durante a realización das tarefas.  
TO.7 ‐ A actitude de atención, interese, meti‐
culosidade, orde e responsabilidade durante a 
realización das tarefas. 

CA2.8 ‐ Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.  
TO.8 ‐ A autonomía na resolución de peque‐
nas continxencias. 

X  X 

 RA5 ‐  Aplica as normas de 
prevención de riscos labo‐
rais e de protección am‐
biental, identificando os ris‐
cos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos 
para os previr. 

CA5.3.1 ‐ Describíronse os elementos de seguridade das máquinas e os equipamentos de protección individual que se deben empre‐
gar nas operacións de fabricación manual. 

PE.3 ‐ Os elementos de seguridade das má‐
quinas e os equipamentos de protección 
individual que se deben empregar nas opera‐
cións de fabricación manual.    
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Nº  Unidade didáctica 

4  Fabricación de pezas mecánicas mediante soldadura. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

X  X 

 RA4 ‐  Opera con equipa‐
mentos de soldaxe por oxi‐
gás, eléctrodo e resistencia, 
así como cos de proxección 
por oxigás de forma manual 
e soldadura en atmosfera 
protexida, relacionando o 
seu funcionamento coas 
condicións do proceso e as 
características do produto 
final. 

CA4.1 ‐ Identificáronse os procedementos característicos de soldaxe, recarga e proxección.  
TO.1 ‐ Os procedementos característicos de 
soldaxe, recarga e proxección. 

CA4.2 ‐ Introducíronse os parámetros de soldaxe, recargue ou proxección nos equipamentos.  
TO.2 ‐ Os parámetros de soldaxe, recargue ou 
proxección nos equipamentos. 

CA4.3 ‐ Aplicouse a técnica operatoria, así como a secuencia de soldaxe necesaria para executar o proceso, tendo en conta tempera‐
tura entre pasadas, velocidade de arrefriamento e tratamentos postsoldaxe.  

TO.3 ‐ A técnica operatoria, así como a se‐
cuencia de soldaxe necesaria para executar o 
proceso, tendo en conta temperatura entre 
pasadas, velocidade de arrefriamento e 
tratamentos postsoldaxe. 

CA4.7 ‐ Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao equipamento, ás condicións, aos parámetros de soldaxe e proxec‐
ción ou ao material de achega como base.  

TO.7 ‐ As deficiencias debidas á preparación, 
ao equipamento, ás condicións, aos paráme‐
tros de soldaxe e proxección ou ao material 
de achega como base. 

CA4.8 ‐ Arranxáronse as desviacións do proceso, actuando sobre os equipamentos, os parámetros e a técnica operatoria.  
TO.8 ‐ As desviacións do proceso, actuando 
sobre os equipamentos, os parámetros e a 
técnica operatoria. 

CA4.9 ‐ Mantívose unha actitude ordenada e metódica.   TO.9 ‐ A actitude ordenada e metódica.    

X  X 

 RA5 ‐  Aplica as normas de 
prevención de riscos labo‐
rais e de protección am‐
biental, identificando os ris‐
cos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos 
para os previr. 

CA5.3.2 ‐ Describíronse os elementos de seguridade das máquinas e os equipamentos de protección individual que se deben empre‐
gar nas operacións de soldaxe.  

TO.12 ‐ Os elementos de seguridade das 
máquinas e os equipamentos de protección 
individual que se deben empregar nas opera‐
cións de soldaxe. 

CA5.4.2 ‐ Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos coas medidas de seguridade e protec‐
ción persoal requiridas para a fabricación por soldaxe.  

TO.13 ‐ A manipulación de materiais, ferra‐
mentas, máquinas e equipamentos coas 
medidas de seguridade e protección persoal 
requiridas para a fabricación por soldaxe. 
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Nº  Unidade didáctica 

5  Máquinas para a fabricación por conformación e por procedementos especiais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

  X 

 RA1 ‐  Recoñece as presta‐
cións de máquinas, instala‐
cións e equipamentos em‐
pregados para a fabricación 
mecánica, analizando o seu 
funcionamento e en rela‐
ción co produto que se vaia 
fabricar. 

CA1.2 ‐ Identificáronse as máquinas e os equipamentos (prensas, pregadoras, cisallas, etc.) que interveñen na fabricación por con‐
formación. 

PE.1 ‐ As máquinas e os equipamentos que 
interveñen na fabricación por conformación. 

CA1.4.2 ‐ Relacionáronse as máquinas destinadas a fabricación por conformación e por procedementos especiais, coas formas xeo‐
métricas e os acabamentos do produto que se vaia obter. 

PE.3 ‐ A relación entre as máquinas destina‐
das a fabricación por conformación e por 
procedementos especiais, coas formas xeo‐
métricas e os acabamentos do produto que se 
vaia obter. 

CA1.6.2 ‐ Analizáronse as ferramentas e os utensilios empregados na fabricación por conformación e por procedementos especiais, 
en función das características da operación de fabricación. 

PE.5 ‐ As ferramentas e os utensilios empre‐
gados na fabricación por conformación e por 
procedementos especiais, en función das 
características da operación de fabricación. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

A comunicación co alumnado realízase telefonicamente, mediante correo electrónico e google drive. 

Semanalmente temos concertadas 3 videoconferencias, nas que se desenrolan exercicios propostos previamente e nas que o alumnado se axuda entre eles/as .  

As tarefas propostas compártense mediante google drive.  

Ó alumnado con materia pendente envíanselle tarefas específicas.  
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 Se é posible realizarase unha proba presencial (coas debidas garantías sanitarias) dividida en dúas partes: 

o Proba práctica de soldadura e mecanizado. (50%) 

o Proba escrita con problemas e teoría.           (50%) 

 

 Se non se pode realizar a proba presencial, farase unha proba telemática. 

o Unha parte oral (preguntas teóricas sobre metroloxía, procesos de mecanizado, soldadura, máquinas e ferramentas )  (60%) 

o Unha parte escrita (problemas)                                                                                                                                                             (40%) 

 Publicarase calendario para estas probas no taboleiro  do centro. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Apoio personalizado mediante teléfono, ou vidoconferencias individualizadas. 

 

 

 

 

10. Outros apartados 

10.1) Exposición da programación 

Infórmase ao alumnado de que esta adaptación da programación do módulo publícase na páxina web do centro. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019‐2020 

 

 

Centro educativo 

Código  Centro  Curso académico 

36013758  IES Laxeiro (Lalín ‐ Pontevedra)  2019‐2020 

Ciclo formativo 

Código  Nome 

CSIMA03  Mecatrónica industrial 

 

Módulo profesional 

Código  Nome 

MP0937  Sistemas eléctricos e electrónicos 

Alumnado 

Réxime  Modalidade  Grupo 

Réxime xeral‐ordinario  Presencial  A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Antonio Blanco Ramos 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,   da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e  Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019‐2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

Nº  Unidade didáctica 

6  Diagnose de avarías en instalacións eléctricas e electrónicas. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Imprescindible

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 ‐  Diagnostica avarías e 
disfuncións en instalacións de 
alimentación e automatismos 
electrotécnicos asociados, e iden‐
tifica as súas causas, en relación 
cos elementos responsables. 

CA3.2 ‐ Identificáronse os síntomas da avaría ou disfunción.   SI  NON  PE.1 ‐ Os síntomas da avaría ou disfunción. 

CA3.4 ‐ Elaboráronse hipóteses das posibles causas da avaría ou disfunción.   SI  NON  LC.3 ‐ As posibles causas da avaría ou disfunción. 

CA3.6 ‐ Identificáronse os elementos que producen as disfuncións ou avarías.   SI  NON 
PE.2 ‐ Os elementos que producen as disfuncións ou avarí‐
as. 

CA3.1 ‐ Elaborouse un plan de intervención para o diagnóstico da avaría.   SI  NON  LC.1 ‐ Un plan de intervención para o diagnóstico da avaría. 

CA3.7 ‐ Documentouse o proceso de diagnose.   SI  NON  LC.5 ‐ O proceso de diagnose. 

CA3.3 ‐ Realizáronse medidas nos circuítos.   SI  NON  LC.2 ‐ As medidas nos circuítos. 

CA3.5 ‐ Localizouse o subsistema ou bloque responsable.   SI  NON  LC.4 ‐ O subsistema ou bloque responsable. 

CA3.8 ‐ Traballouse en equipo.   SI  NON  LC.6 ‐ O traballo en equipo 
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Nº  Unidade didáctica 

7  Mantemento de instalacións eléctricas e electrónicas. 

Resultado de apren‐
dizaxe 

Criterio de avaliación  Imprescindible

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 ‐  Mantén 
instalacións de 
alimentación e au‐
tomatismos elec‐
trotécnicos aso‐
ciados, substituín‐
do elementos, ve‐
rificando o fun‐
cionamento da 
instalación e apli‐
cando estratexias 
asociadas ao man‐
temento prediti‐
vo, correctivo e 
preventivo. 

CA4.1 ‐ Elaborouse un procedemento de intervención.   SI  NON  LC1 ‐ Un procedemento de intervención.  

CA4.4 ‐ Aplicáronse técnicas de mantemento preventivo, correctivo e preditivo.   SI  NON 
LC4  –  Aplicación  das  técnicas  de  mantemento  preventivo,  correctivo  e 
preditivo.  

CA4.7 ‐ Tivéronse en conta os tempos de realización das operacións de mantemento.   SI  NON  LC7 ‐ Os tempos de realización das operacións de mantemento.  

CA4.8 ‐ Documentáronse as intervencións realizadas.   SI  NON  LC8 ‐ Documentación das intervencións realizadas.  

CA4.2 ‐ Reconstruíuse parte da instalación.   SI  NON  LC2 – Reconstrución de parte da instalación.  

CA4.3 ‐ Substituíronse elementos das instalacións.   SI  NON  LC3 ‐ Os elementos substituídos das instalacións.  

CA4.5 ‐ Realizáronse axustes nas instalacións.   SI  NON  LC5 ‐ Os axustes nas instalacións.  

CA4.6 ‐ Púxose en funcionamento a instalación.   SI  NON  LC6 ‐ Posta en funcionamento da instalación.  

CA4.9 ‐ Traballouse en equipo.   SI  NON  LC9 ‐ Traballo en equipo.  
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Nº  Unidade didáctica 

8  Prevención de riscos, seguridade e protección ambiental. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación  Imprescindible

(si, non) 

Desenvolvera‐
se neste curso

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5 ‐  Cum‐
pre as normas 
de prevención 
de riscos la‐
borais e de 
protección 
ambiental, 
identificando 
os riscos aso‐
ciados, así 
como as me‐
didas e equi‐
pamentos pa‐
ra os previr... 

CA5.3 ‐ Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.   SI  SI  TO.2 ‐ O respecto das normas de seguridade. 

CA5.1  ‐ Operouse  tendo  en  conta  as  disposicións  regulamentarias  para  a  protección  da  saúde  e  a 
seguridade do persoal fronte ao risco eléctrico.  

SI  SI 
TO.1 ‐ As disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a 
seguridade do persoal fronte ao risco eléctrico. 

CA5.10  ‐ Valorouse a orde e a  limpeza de  instalacións e equipamentos como primeiro factor de pre‐
vención de riscos.  

SI  SI 
TO.3 ‐ A orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos. 

CA5.2 ‐ Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramen‐
tas, utensilios, máquinas e medios de transporte.  

SI  SI 
PE.1 ‐ Os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de 
materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 

CA5.4  ‐  Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferra‐
mentas, máquinas de corte e conformación, etc.  

SI  SI 
PE.2 ‐ As causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de 
materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 

CA5.5  ‐  Recoñecéronse  os  elementos  de  seguridade  e  os  equipamentos  de  protección  individual  e 
colectiva  (calzado, protección ocular,  indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de 
montaxe e mantemento.  

SI  SI 
PE.3 ‐ Os elementos de seguridade e os equipamentos de protección 
individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) 
que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 

CA5.6 ‐ Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección 
individual e colectiva.  

SI  SI 
PE.4 ‐ O uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamen‐
tos de protección individual e colectiva. 

CA5.7 ‐ Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de segurida‐
de e protección persoal requiridas.  

SI  SI 
PE.5 ‐ A manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 
medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

CA5.8 ‐ Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.   SI  SI  PE.6 ‐ As posibles fontes de contaminación ambiental. 

CA5.9 ‐ Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.   SI  SI  LC.1 ‐ Os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
5.1. Mínimos exixibles 

 

‐ Identificar a estrutura e os compoñentes que configuran as instalacións de subministración de enerxía eléctrica nunha máquina ou liña automatizada.  

‐ Relacionar os sensores e os transdutores da máquina co resto de elementos.  

‐ Identificar os dispositivos e a estrutura dos buses de comunicacións nunha máquina ou liña automatizada.  

‐ Calcular parámetros e magnitudes fundamentais das instalacións.  

‐ Caracterizar os elementos de protección empregados nas instalacións eléctricas.  

‐ Identificar as características dos transformadores.  

‐ Identificar os actuadores de natureza eléctrica presentes nas máquinas ou liñas automatizadas.  

‐ Identificar as características dos motores de corrente continua.  

‐ Identificar as características dos motores de corrente alterna.  

‐ Recoñecer os sistemas convencionais e electrónicos de arranque, variación de velocidade e freada de motores asíncronos de corrente alterna.  

‐ Identificar os sistemas de corrección do factor de potencia e a súa influencia nas instalacións.  

‐ Elaborar esbozos dos sistemas de control e regulación electrónica de motores asíncronos de corrente alterna.  

‐ Identificar as magnitudes para controlar nos sistemas de regulación de velocidade de motores asíncronos de corrente alterna.  

‐ Definir as características funcionais dos automatismos eléctricos que se vaian empregar nas partes da máquina ou liña automatizada.  

‐ Identificar a estrutura dunha instalación automática industrial.  

‐ Recoñecer aplicacións automáticas nos sistemas industriais.  

‐ Identificar as tecnoloxías de automatización (con cables e programable) a nivel industrial.  

‐ Propoñer solucións de configuración de automatismos eléctricos a nivel de máquina ou instalación automatizada.  

‐ Calcular os valores das magnitudes dos parámetros da instalación.  

‐ Adoptar a solución máis adecuada, cumprindo os requisitos de funcionamento e de custo esixidos.  

‐ Seleccionar os elementos de natureza eléctrica para realizar a función demandada.  

‐ Relacionar planos e esquemas de principio dos automatismos eléctricos, utilizando ferramentas informáticas.  

‐ Utilizar a simboloxía normalizada.  

‐ Elaborar diagramas funcionais.  

‐ Seleccionar en catálogos os elementos dos sistemas de mando e manobra.  

‐ Identificar os procedementos utilizados na montaxe e no mantemento das instalacións.  

‐ Seleccionar as ferramentas de acordo co tipo de intervención.  

‐ Elaborar un plan de montaxe da instalación.  

‐ Realizar implantacións das instalacións.  

‐ Montar e conectar equipamentos e elementos das instalacións.  

‐ Identificar as variables físicas que haxa que regular ou controlar.  

‐ Verificar o funcionamento da instalación.  

‐ Realizar axustes.  

‐ Documentar o proceso de montaxe.  

‐ Elaborar un plan de intervención para o diagnóstico da avaría.  

‐ Identificar os síntomas da avaría ou disfunción.  
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‐ Realizar medidas nos circuítos.  

‐ Elaborar hipóteses das posibles causas da avaría ou disfunción.  

‐ Localizar o subsistema ou bloque responsable da avaría.  

‐ Identificar os elementos que producen as disfuncións ou avarías.  

‐ Documentar o proceso de diagnose.  

‐ Traballar en equipo.  

‐ Elaborar un procedemento de intervención.  

‐ Reconstruír  parte da instalación.  

‐ Substituír elementos das instalacións.  

‐ Aplicar técnicas de mantemento preventivo, correctivo e preditivo.  

‐ Realizar axustes nas instalacións.  

‐ Poñer en funcionamento a instalación.  

‐ Ter en conta os tempos de realización das operacións de mantemento.  

‐ Documentar as intervencións realizadas.  

‐ Traballar en equipo.  

‐ Operar tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade do persoal fronte ao risco eléctrico.  

‐ Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.  

‐ Operar con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.  

‐ Identificar as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.  

‐ Recoñecer os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.  

‐ Identificar o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.  

‐ Relacionar a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.  

‐ Identificar as posibles fontes de contaminación ambiental.  

‐ Clasificar os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

‐ Valorar a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

 

 

5.2.  Criterios de cualificación 

 

5.2.1. Criterios de cualificación para o alumnado que ten as dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

 

A nota final será un número enteiro entre o 5 e o 10. Obterase da seguinte forma:  

 

 Farase media aritmética das dúas primeiras avaliacións. 

 Alumnado que se conecte asiduamente mediante webex os días indicados, entregue as tarefas propostas ben realizadas, e participe de forma activa nas videoconferencias, subiránselle dous puntos. 

 Alumnado que non entrega todas as tarefas, ou entregas pero non están ben feitas e  participa pouco nas videoconferencias, subiráselle  1 punto. 

 Alumnado que non entrega nada ou moi pouco e so asiste as videoconferencias participando moi pouco, subiráselle 0,5 puntos. 

 Alumnado que non entrega nada nin asiste as videoconferencias non se lle subirá nada. 

 

Unha vez feitos os cálculos, redondearase ó enteiro superior mais próximo se a cifra de decimas é igual ou superior a 5, ou ó enteiro inferior mais próximo se dita cifra é 
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inferior a 5. A nota final non superará o 10 en ningún caso. 

 

5.2.2. Criterios de cualificación para o alumnado con algunha, das dúas primeiras avaliacións suspensa: 

 

A nota final será un número enteiro entre o 1 e o 10 e considerarase aprobado/a cando se acade o 5. 

O alumno/a deberá facer as tarefas individualizadas que se lle propoñan, e entregalas en tempo e realizadas de forma correcta. Mediante as tarefas propostas, poderá recuperar a avaliación, e cando a nota acadada nesta sexa 
superior a un 4, aplicaranse os mesmos criterios  que para o alumnado que ten as dúas primeiras avaliacións aprobadas. Se non acada cando menos un 4 na avaliación suspensa, non poderá beneficiarse dos incrementos de no‐
ta descritos para o alumnado coas dúas avaliacións aprobadas.  

Este alumnado deberá facer tamén as tarefas que se propoñen de forma xeral. 

Unha vez feitos os cálculos, redondearase ó enteiro superior mais próximo se a cifra de decimas é igual ou superior a 5, ou ó enteiro inferior mais próximo se dita cifra é inferior a 5. A nota final non superará o 10 en ningún ca‐
so. 

 

 

5.2.3. Criterios de cualificación para alumnado con perda de dereito a avaliación continua:  

 

A nota será un número enteiro de 1 a 10 e considerarase aprobado cando se acade o 5; para obtela realizaranse as seguintes probas:  

 

 Se é posible realizarase unha proba presencial (coas debidas garantías sanitarias) dividida en dúas partes: 

o Proba práctica que inclúa o seguinte:           (50%) 

 Deseño do esquema para a o control de un ou varios motores. 

 Montaxe dun cuadro empregando o esquema anterior. 

 Conexión do motor ou motores. 

 Posta en marcha. 

o Proba escrita con problemas e teoría.            (50%) 

 

 Se non se pode realizar a proba presencial, farase unha proba telemática, dividida en dúas partes: 

o Unha parte oral con preguntas teóricas sobre:  (60%) 

 Simboloxía eléctrica. 

 Principais magnitudes eléctricas. 

 Tipos de motores eléctricos e as súas conexións. 

 Tipos de transformadores e as súas conexións. 

 Factor de potencia. 

o Unha parte escrita (problemas e esquemas eléctricos)   (40%) 

 

 Unha vez feitos os cálculos, redondearase ó enteiro superior mais próximo se a cifra de decimas é igual ou superior a 5, ou ó enteiro inferior mais próximo se dita cifra é inferior a 5. A nota final non superará o 10 en 
ningún caso.  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº  Unidade didáctica 

1  Principais magnitudes eléctricas. Elementos eléctricos dunha instalación, máquina ou equipo industrial. Simboloxía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

X   

 RA1 ‐  Identifica os elemen‐
tos de natureza eléctrica‐
electrónica nunha máquina, 
nun equipamento in‐
dustrial ou nunha liña au‐
tomatizada, describindo a 
función que realizan e a súa 
relación co resto de ele‐
mentos. 

CA1.1  ‐  Identificouse a estrutura e os compoñentes que configuran as  instalacións de 
subministración de enerxía eléctrica nunha máquina ou liña automatizada.  

PE.1 ‐ A estrutura e os compoñentes que configuran as instalacións de subministración de 
enerxía eléctrica nunha máquina ou liña automatizada. 

CA1.13  ‐  Caracterizáronse  os  elementos  de  protección  empregados  nas  instalacións 
eléctricas.  

PE.6 ‐ Os elementos de protección empregados nas instalacións eléctricas.    

CA1.12 ‐ Calculáronse parámetros e magnitudes fundamentais das instalacións.   PE.5 ‐ Parámetros e magnitudes fundamentais das instalacións. 

CA1.4 ‐ Relacionáronse os sensores e os transdutores da máquina co resto de elemen‐
tos.  

PE.3 ‐ Os sensores e os transdutores da máquina co resto de elementos. 

CA1.5 ‐ Identificáronse os dispositivos e a estrutura dos buses de comunicacións nunha 
máquina ou liña automatizada.  

PE.4 ‐ Os dispositivos e a estrutura dos buses de comunicacións nunha máquina ou liña 
automatizada. 
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Nº  Unidade didáctica 

2  Máquinas eléctricas. Transformadores. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

X   

 RA1 ‐  Identifica os elemen‐
tos de natureza eléctrica‐
electrónica nunha máquina, 
nun equipamento industrial 
ou nunha liña automatiza‐
da, describindo a función 
que realizan e a súa rela‐
ción co resto de elementos. 

CA1.6.1 ‐ Identificáronse as características dos transformadores.   PE.1 ‐ As características dos transformadores 

CA1.7.1.1  ‐  Relacionáronse  os  parámetros  dos  transformadores  monofásicos  co  seu 
funcionamento en servizo e baleiro.  

PE.2 ‐ Os parámetros dos transformadores monofásicos co seu funcionamento en servizo 
e baleiro. 

CA1.7.1.2  ‐ Relacionáronse os parámetros dos  transformadores  trifásicos co seu  funcio‐
namento en servizo e baleiro.  

PE.3 ‐ Os parámetros dos transformadores trifásicos co seu funcionamento en servizo e 
baleiro. 
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Nº  Unidade didáctica 

3  Máquinas eléctricas rotativas de CA/CC. Arranque, freada e variación de velocidade. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

X   

 RA1 ‐  Identifica os elemen‐
tos de natureza eléctrica‐
electrónica nunha máquina, 
nun equipamento industrial 
ou nunha liña automatiza‐
da, describindo a función 
que realizan e a súa rela‐
ción co resto de elementos. 

CA1.3  ‐  Identificáronse  os  actuadores  de  natureza  eléctrica  presentes  nas máquinas  ou  liñas 
automatizadas.  

PE.1 ‐ Os actuadores de natureza eléctrica presentes nas máquinas ou liñas 
automatizadas. 

CA1.6.2.1 ‐ Identificáronse as características dos motores de corrente continua.   PE.2 ‐ As características dos motores de corrente continua. 

CA1.6.2.2 ‐ Identificáronse as características dos motores de corrente alterna.   PE.3 ‐ As características dos motores de corrente alterna. 

CA1.8 ‐ Recoñecéronse os sistemas convencionais e electrónicos de arranque, variación de veloci‐
dade e freada de motores asíncronos de corrente alterna.  

PE.6 ‐ Os sistemas convencionais e electrónicos de arranque, variación de veloci‐
dade e freada de motores asíncronos de corrente alterna. 

CA1.9  ‐  Identificáronse os  sistemas  de  corrección do  factor de potencia  e  a  súa  influencia nas 
instalacións.  

PE.7 ‐ Os sistemas de corrección do factor de potencia e a súa influencia nas 
instalacións. 
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Nº  Unidade didáctica 

4  Elaboración de esquemas eléctricos (mando e forza). Simboloxía. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

  X 

   CA1.3 ‐ Identificouse a estrutura dunha instalación automática industrial.   PE.3 ‐ A estrutura dunha instalación automática industrial. 

CA1.4 ‐ Recoñecéronse aplicacións automáticas nos sistemas industriais.   PE.4 ‐ Aplicacións automáticas nos sistemas industriais. 

CA1.7 ‐ Identificáronse as tecnoloxías de automatización (con cables e programable) a nivel indus‐
trial.  

PE.7 ‐ As tecnoloxías de automatización (con cables e programable) a nivel 
industrial. 

CA1.8 ‐ Propuxéronse solucións de configuración de automatismos eléctricos a nivel de máquina 
ou instalación automatizada.  

LC.1 ‐ Solucións de configuración de automatismos eléctricos a nivel de máquina 
ou instalación automatizada. 

CA1.9 ‐ Calculáronse os valores das magnitudes dos parámetros da instalación.   LC.2 ‐ Os valores das magnitudes dos parámetros da instalación. 

CA1.11 ‐ Seleccionáronse os elementos de natureza eléctrica para realizar a función demandada.   LC.4 ‐ Os elementos de natureza eléctrica para realizar a función demandada. 

CA1.12  ‐  Realizáronse  planos  e  esquemas  de  principio  dos  automatismos  eléctricos,  utilizando 
ferramentas informáticas.  

LC.5 ‐ Planos e esquemas de principio dos automatismos eléctricos, utilizando 
ferramentas informáticas. 

CA1.13 ‐ Utilizouse a simboloxía normalizada.   LC.6 ‐ A simboloxía normalizada 

CA1.14 ‐ Elaboráronse diagramas funcionais.   LC.7 ‐ Diagramas funcionais. 

CA1.15 ‐ Seleccionáronse en catálogos os elementos dos sistemas de mando e manobra.   LC.8 ‐ Os elementos dos sistemas de mando e manobra. 
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Nº  Unidade didáctica 

5  Montaxe de instalacións de alimentación e automatismos. Arranque, freada e variación de velocidade de motores. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

  X 

 RA2 ‐  Monta instalacións 
de alimentación e automa‐
tismos electrotécnicos aso‐
ciados, interpretando es‐
quemas e aplicando técni‐
cas de montaxe. 

CA2.1  ‐  Identificáronse os procedementos utilizados na montaxe e no mantemento 
das instalacións.  

PE.1 ‐ Os procedementos utilizados na montaxe e no mantemento das instalacións. 

CA2.2 ‐ Seleccionáronse as ferramentas de acordo co tipo de intervención.   LC.1 ‐ As ferramentas de acordo co tipo de intervención. 

CA2.4 ‐ Realizáronse implantacións das instalacións.   LC.3 ‐ As implantacións das instalacións. 

CA2.5 ‐ Montáronse e conectáronse equipamentos e elementos das instalacións.   LC.4 ‐ Os equipamentos e elementos das instalacións. 

CA2.6 ‐ Identificáronse as variables físicas que haxa que regular ou controlar.   PE.2 ‐ As variables físicas que haxa que regular ou controlar. 

CA2.7 ‐ Verificouse o funcionamento da instalación.   LC.5 ‐ O funcionamento da instalación. 

CA2.8 ‐ Realizáronse axustes.   LC.6 ‐ A realización de axustes 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

A comunicación co alumnado realízase telefonicamente, mediante correo electrónico e google drive. 

Semanalmente temos concertadas 3 videoconferencias, nas que se desenrolan exercicios propostos previamente e nas que o alumnado se axuda entre eles/as .  

As tarefas propostas compártense mediante google drive.  

Ó alumnado con materia pendente envíanselle tarefas específicas.  
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 Se é posible realizarase unha proba presencial (coas debidas garantías sanitarias) dividida en dúas partes: 

o Proba práctica que inclúa o seguinte:           (50%) 

 Deseño do esquema para a o control de un ou varios motores. 

 Montaxe dun cuadro empregando o esquema anterior. 

 Conexión do motor ou motores. 

 Posta en marcha. 

o Proba escrita con problemas e teoría.            (50%) 

 

 Se non se pode realizar a proba presencial, farase unha proba telemática, dividida en dúas partes: 

o Unha parte oral con preguntas teóricas sobre:  (60%) 

 Simboloxía eléctrica. 

 Magnitudes eléctricas. 

 Tipos de motores eléctricos e as súas conexións. 

 Tipos de transformadores e as súas conexións. 

 Factor de potencia. 

o Unha parte escrita (problemas e esquemas eléctricos)   (40%) 

 Publicarase calendario para estas probas no taboleiro  do centro. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Apoio personalizado mediante teléfono, ou vidoconferencias individualizadas. 

 

 

 

 

10. Outros apartados 

10.1) Exposición da programación 

Infórmase ao alumnado de que esta adaptación da programación do módulo publícase na páxina web do centro. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019‐2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES Laxeiro (Lalín ‐ Pontevedra) 2019‐2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSIMA03 Mecatrónica industrial 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0940  Representación gráfica de sistemas mecatrónicos  

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

xeral‐ordinario Presencial  A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Carlos Vidal Vazquez 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,   da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e  Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019‐2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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  1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 Representación dos sistemas mecánicos. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Debuxa produtos mecánicos, aplicando normas de representación 
gráfica.  

Preparáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios.  si si TO 

Elixiuse a escala en función do tamaño dos obxectos que se vaian representar.  si si TO 

Realizáronse as vistas mínimas necesarias para visualizar o produto.  si si TO ‐ PE 

Realizáronse os cortes e as seccións necesarios para representar todas as partes 
ocultas do produto.  

si si TO ‐ PE 

Representáronse despezamentos de conxunto.  si si TO 

 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Especificación das características  dos produtos  mecánicos. 

 Dos Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Establece características de produtos mecánicos, interpretando 
especificacións técnicas segundo a normativa.  

Representáronse cotas segundo as normas de representación gráfica.  si si TO 

Representáronse símbolos normalizados para definir as tolerancias xeométricas.  si si TO 

Representáronse elementos normalizados, seguindo a normativa aplicable  si si TO 
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Nº Unidade didáctica 

3 Representación de sistemas automatizados. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Representa sistemas de automatización pneumáticos, hidráulicos e eléc‐
tricos no plano, aplicando normas de representación e especificando a 
información básica de equipamentos e elementos.  

Identificáronse distintas formas de representar un esquema de automatización.  si non  

Debuxáronse os símbolos pneumáticos e hidráulicos segundo normas de repre‐
sentación gráfica.  

non non  

Debuxáronse os símbolos eléctrico‐electrónicos segundo normas de represen‐
tación gráfica.  

non non  

Utilizáronse referencias comerciais para definir os compoñentes da instalación.  non non  

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Debuxo asistido por computadora. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Elabora documentación gráfica, utilizando aplicacións 
de debuxo asistido por computador.  

Seleccionáronse opcións e preferencias do CAD en función das características da representa‐
ción que cumpra realizar.  

si si TO 

Creáronse capas de debuxo para facilitar a identificación das partes da representación gráfica.  si si TO ‐ PE 

Representáronse obxectos en dúas e tres dimensións.  si non  

Asignáronse restricións ás pezas para simular a súa montaxe e o seu movemento.  si non  

Simulouse a interacción entre as pezas dun conxunto para verificar a súa montaxe e funcionali‐
dade.  

si non  
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva nas doas primeiras avaliacións será como sigue. 
Para adquirir as competencias de cada unidade formativa, deberase superar, satisfactoriamente, as seguintes fases do proceso formativo: 
‐‐Realizar de forma completa os traballos, propostos o longo do curso. Todos  serán valorados sobre 10, e os que se realicen ou entreguen pasado o prazo establecido pra cada un, terán unha sanción de 3 puntos, que serán 
restados da cualificación dos mesmos. 
‐‐Superar o exame conceptual, pode ser un ou varios, serán valorados sobre 10, e deberán acadar como mínimo unha cualificación de 5 puntos. 
‐‐Superar o exame práctico, pode ser un ou varios, serán valorados sobre 10, e deberán acadar unha cualificación mínima de 4 puntos. 
A cualificación final calcularase mediante a seguinte fórmula: 
Cualificación final = (media de Traballos x 0,4) + (media de Exames conceptual x 0,3) + (media de Exames práctico x 0,3) 
 

A cualificación final do curso será valorada facendo a media das dúas primeiras avaliacións e con un incremento, de ate dous puntos, en función do traballo realizado neste terceiro trimestre. 

 

  6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1  Representación dos sistemas mecánicos. 

2  Especificación das características  dos produtos  mecánicos. 

3  Representación de sistemas automatizados. 

4  Debuxo asistido por computadora. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  X  Según programación do módulo  Según programación do módulo  Según programación do módulo 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

A metodoloxía é impartir clase por vídeo conferencia en Webex e complementar con exercicios e cuestións na aula virtual. Para pequenas dúbidas soluciónanse por whatsApp e si son mais importantes pola plataforma Webex. 
Posto que os alumnos que non teñen superado algunha das doas primeiras avaliacións  non se presentaron por estes medios, foi imposible facer actividades de recuperación. 
Para os alumnos que tiñan superado as primeiras avaliacións, decidiuse por consenso, utilizar  este sistema para continuar impartindo materia imprescindible deste curso. 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Para os alumnos que non superaron as dúas primeiras avaliacións e que non realizaron ningún traballo de recuperación, programarase unha proba final a realizar de forma presencial si a situación sanitaria o permite ou, de non 
ser así, de forma telemática.  

   Será representativa de toda a materia imprescindible  que se impartiu de forma presencial neste curso. 

  8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

Non estan matriculados  alumnos neste curso de estas características. 
 

 

 

10. Outros apartados 

10.1) Exposición da programación 

Infórmase ao alumnado de que esta adaptación da programación do módulo publícase na páxina web do centro. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019‐2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES Laxeiro (Lalín ‐ Pontevedra) 2019‐2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSIMA03 Mecatrónica industrial 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0935  Sistemas mecánicos  

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

xeral‐ordinario Presencial  A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Carlos Vidal Vazquez 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,   da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e  Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019‐2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 Montaxe e axuste dos sistemas mecánicos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Monta e axusta sistemas mecánicos, interpretando planos, es‐
quemas e procedementos de montaxe e desmontaxe.  

Obtívose información dos planos e da documentación técnica referida aos elementos 
ou conxuntos que cumpra desmontar.  

si si LC 

Aplicáronse as técnicas para a desmontaxe e a montaxe dos elementos.  si si LC 

Identificouse cada un dos elementos que configuran o sistema.  si si LC 

Montáronse os elementos, asegurando a funcionalidade do conxunto.  si si LC 

Axustouse e reaxustouse o sistema mecánico, cumprindo as especificacións técnicas.  si si LC 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Clasificación e organización  do mantemento dos sistemas mecánicos 

 Dos Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 
(si, non) 

Instrumento de 
avaliación 

Aplica técnicas de mantemento preventivo e preditivo en 
sistemas mecánicos, realizando operacións e interpretando 
plans de mantemento.  

Aplicáronse técnicas de observación e medición de variables nos sistemas para obter datos da 
máquina ou instalación (ruídos, vibracións, niveis, consumos, temperaturas, etc.).  

si si LC 

Identificáronse os equipamentos e os elementos que cumpra inspeccionar a partir de esquemas, 
planos e programas de mantemento.  

si si PE 

Realizáronse as operacións de limpeza, engraxamento e lubricación, axuste de elementos de 
unión e fixación, corrección de folguras, aliñamentos, etc., empregando as ferramentas e os uten‐
silios adecuados.  

si si LC 
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Nº Unidade didáctica 

3 Diagnose de averias en sistemas mecánicos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Diagnostica avarías e disfuncións en sistemas mecánicos, relacio‐
nando a disfunción coa súa causa. 

Relacionáronse os síntomas da disfunción cos efectos que producen.  si si LC 

Identificouse o elemento que produza a avaría ou a disfunción.  si si LC 

Documentouse o proceso seguido na localización de avarías e disfuncións.  si si LC 

Elaboráronse hipóteses das causas que poidan producir a disfunción ou a avaría.  si si  

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Mantemento correctivo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Realiza operacións de mantemento correctivo de sistemas mecá‐
nicos, con xustificación das técnicas e os procedementos de subs‐
titución ou reparación.  

Manexáronse con destreza e calidade os equipamentos e as ferramentas.  si si LC 

Solucionouse a disfunción ou a avaría no tempo establecido.  si si LC 

Elaborouse un procedemento de intervención para a corrección da disfunción.  si si TO 
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Nº Unidade didáctica 

5 Diagnose de elementos con disfunción 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Diagnostica o estado dos elementos de máquinas, aplicando as téc‐
nicas de medición e análise descritas no procedemento 

Realizouse a medición dos parámetros característicos do elemento (dimensio‐
nais, xeométricos, de forma, superficiais, etc.).  

si si LC 

Relacionáronse os desgastes dos elementos coas súas posibles causas (falta de 
engraxamento, alta temperatura, aceite sucio, etc.).  

si si LC 

Identificáronse os desgastes normais e anormais, comparando a superficie ero‐
sionada coa orixinal.  

si non  

Achegáronse solucións para evitar ou reducir os desgastes, as erosións ou as 
roturas das pezas.  

si non  

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Prevención de riscos e protección ambiental 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.  

si si PE 

Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro 
factor de prevención de riscos.  

si si TO  

Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.  si non  

Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emer‐
xencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións do 
proceso de fabricación. 

si non  
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva nas doas primeiras avaliacións será como sigue. 
Para adquirir as competencias de cada unidade formativa, deberase superar, satisfactoriamente, as seguintes fases do proceso formativo: 
‐‐Realizar de forma completa os traballos, propostos o longo do curso. Todos  serán valorados sobre 10, e os que se realicen ou entreguen pasado o prazo establecido pra cada un, terán unha sanción de 3 puntos, que serán 
restados da cualificación dos mesmos. 
‐‐Superar o exame conceptual, pode ser un ou varios, serán valorados sobre 10, e deberán acadar como mínimo unha cualificación de 5 puntos. 
‐‐Superar o exame práctico, pode ser un ou varios, serán valorados sobre 10, e deberán acadar unha cualificación mínima de 4 puntos. 
A cualificación final calcularase mediante a seguinte fórmula: 
Cualificación final = (media de Traballos x 0,4) + (media de Exames conceptual x 0,3) + (media de Exames práctico x 0,3) 
 

A cualificación final do curso será valorada facendo a media das dúas primeiras avaliacións e con un incremento, de ate dous puntos, en función do traballo realizado neste terceiro trimestre. 

   

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1  Montaxe e axuste dos sistemas mecánicos. 

2  Clasificación e organización do mantemento dos sistemas mecánicos. 

3  Diagnose de avarías en sistemas mecánicos. 

4  Mantemento correctivo. 

5  Diagnose de elementos con disfunción 

6  Prevención de riscos e protección ambiental 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  X  Según programación do módulo  Según programación do módulo  Según programación do módulo 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

A metodoloxía é impartir clase por vídeo conferencia en Webex e complementar con exercicios e cuestións na aula virtual. Para pequenas dúbidas soluciónanse por whatsApp e si son mais importantes pola plataforma Webex. 
Posto que os alumnos que non teñen superado algunha das doas primeiras avaliacións  non se presentaron por estes medios, foi imposible facer actividades de recuperación. 
Para os alumnos que tiñan superado as primeiras avaliacións, decidiuse por consenso, utilizar  este sistema para continuar impartindo materia imprescindible deste curso. 

 

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Para os alumnos que non superaron as dúas primeiras avaliacións e que non realizaron ningún traballo de recuperación, programarase unha proba final a realizar de forma presencial si a situación sanitaria o permite ou, de non 
ser así, de forma telemática.  

   Será representativa de toda a materia imprescindible  que se impartiu de forma presencial neste curso. 

 

  8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

Non estan matriculados  alumnos neste curso de estas características. 
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10. Outros apartados 

10.1) Exposición da programación 

Infórmase ao alumnado de que esta adaptación da programación do módulo publícase na páxina web do centro. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

Centro educativo 

Código  Centro  Curso académico 

36013758  IES Laxeiro (Lalín ‐ Pontevedra)  2019/2020 

 

Ciclo formativo 

Código  Nome 

CSIMA03  Mecatrónica industrial 

 

Módulo profesional 

Código  Nome 

MP0938  Elementos de máquinas 

 

Alumnado 

Réxime  Modalidade  Grupo 

Réxime xeral‐ordinario  Presencial  A 

 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Nieves Otero Salgado 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,   da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e  Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019‐2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº  Unidade didáctica 

7  Elementos de transmisión do movemento 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación 

Impres‐
cindible

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Determina  a  función  das  partes  e  dos 
elementos dun sistema mecánico, e a súa 
relación co resto de compoñentes, anali‐
zando a documentación técnica 

Identificáronse os elementos comerciais utilizados nos conxuntos mecánicos  Si  Si  PE‐Elementos comerciais utilizados nos conxuntos mecánicos 

Determináronse as súas características físicas a partir de planos e catálogos técnicos  Si  Si  PE‐Características físicas a partir de planos e catálogos técnicos 

Identificáronse os órganos de transmisión e a súa función nas cadeas cinemáticas  Si  Si  PE‐Órganos de transmisión e a súa función nas cadeas cinemáticas 

Relacionáronse os elementos de máquinas coa súa función  Si  Si  PE‐Elementos de máquinas e a súa función 

Definíronse os efectos da lubricación no comportamento dos elementos e órganos  Si  Si 
PE‐Efectos  da  lubricación  no  comportamento  dos  elementos  e 
órganos 

Definíronse os sistemas de  lubricación de órganos de máquinas e os elementos que 
os compoñen 

Si  Si 
PE‐Sistemas de lubricación de órganos de máquinas e os elementos 
que os compoñen 

Nº  Unidade didáctica 

8  Mecanismos de transformación do movemento 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación 

Impres‐
cindible

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Determina  a  función  das  partes  e  dos 
elementos dun sistema mecánico, e a súa 
relación co resto de compoñentes, anali‐
zando a documentación técnica 

Identificáronse os elementos comerciais utilizados nos conxuntos mecánicos  Si  Si  PE‐Elementos comerciais utilizados nos conxuntos mecánicos 

Determináronse as súas características físicas a partir de planos e catálogos técnicos  Si  Si  PE‐Características físicas a partir de planos e catálogos técnicos 

Relacionáronse os mecanismos en función das transformacións do movemento que 
producen 

Si  Si 
PE‐Mecanismos  en  función  das  transformacións  do  movemento 
que producen 
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Relacionáronse os elementos de máquinas coa súa función  Si  Si  PE‐Elementos de máquinas e a súa función 

Definíronse os efectos da lubricación no comportamento dos elementos e órganos  Si  Si 
PE‐Efectos  da  lubricación  no  comportamento  dos  elementos  e 
órganos 

Definíronse os sistemas de  lubricación de órganos de máquinas e os elementos que 
os compoñen 

Si  Si 
PE‐Sistemas de lubricación de órganos de máquinas e os elementos 
que os compoñen 

Nº  Unidade didáctica 

9  Máquinas.Tipos 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación 

Impres‐
cindible

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Calcula as magnitudes cinemáticas e 
dinámicas de operación de cadeas cine‐
máticas, partindo dunha configuración 
dada 

Seleccionáronse as  fórmulas e as unidades que se vaian utilizar no cálculo dos ele‐
mentos, en función das características destes 

Si  Si 
PE‐Fórmulas  e  as  unidades  que  se  vaian  utilizar  no  cálculo  dos 
elementos, en función das características destes 

Determináronse as dimensións xeométricas necesarias  Si  Si  PE‐Dimensións xeométricas necesarias 

Calculáronse  as  velocidades  lineais  e  de  rotación  a  partir  das  especificacións  de 
partida 

Si  Si 
PE‐Velocidades  lineais e de rotación a partir das especificacións de 
partida 

Calculouse o valor do par e da potencia transmitidos  Si  Si  PE‐Valor do par e da potencia transmitidos 

Determináronse a relación e o rendemento de transmisión da cadea cinemática  Si  Si  PE‐Relación e rendemento de transmisión da cadea cinemática 

Usáronse sistemas informáticos para o cálculo de magnitudes cinemáticas e dinámi‐
cas de mecanismos 

Si  Si 
PE‐Sistemas informáticos para o cálculo de magnitudes cinemáticas 
e dinámicas de mecanismos 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva son: 

Os criterios de avaliación establecidos ó longo do currículo do módulo profesional, que aparecen ponderados en cada unidade didáctica da programación do mesmo cunha determinada porcentaxe, e para acadar o aprobado do 
módulo será necesario superar ditos criterios de avaliación. 

 

Os criterios de cualificación a aplicar son: 

Valórase o alcance dos obxectivos previstos e dos resultados de aprendizaxe ata un máximo de 10 puntos.  

O alumnado realizou unha proba escrita (valorada sobre 10 puntos) en cada un dos dous primeiros trimestres, tendo que acadar un mínimo de 5 puntos para superala, cun peso dun 80% na cualificación e fíxose un seguimento de 
avaliación continua das tarefas (esquemas, resumos, traballos e exercicios prácticos realizados) con un peso dun 20% na mesma, obtendo así a cualificación en cada unha das dúas primeiras avaliacións. 

A cualificación final é dun máximo de 10 puntos e sae de calcular a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, sendo dun mínimo de 5 a puntuación de cada unha delas para aprobar, podendo ser incrementada dita media 
ata un máximo de 2 puntos ó alumnado que no terceiro trimestre segue con regularidade as sesións telemáticas a través de videoconferencia e realiza e supera as tarefas propostas (esquemas, resumos, traballos, exercicios prác‐
ticos, sesións e probas telemáticas, etc.) que albergan actividades de repaso, reforzo e ampliación de contidos do módulo. 

Todo o alumnado que non acade as cualificacións mínimas ten que recuperar as partes non superadas para aprobar o módulo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº  Unidade didáctica 

1  Coñecemento de materiais. Propiedades, diagramas 

2  Produtos metálicos Férricos 

3  Produtos metálicos non Férricos 

4  Protección dos materiais 

5  Axustes e tolerancias. Estados superficiais 

6  Elementos de Unión 

7  Mecanismos de transformación do movemento (Árbores e Eixes) 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

X  X  Según programación do módulo  Según programación do módulo  Según programación do módulo 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O procedemento de recuperación defínese mediante a proposta e realización de tarefas (esquemas, resumos, traballos, exercicios prácticos, sesións e probas telemáticas, etc.) que radican na superación dun plan de actividades de 
repaso e reforzo de contidos do módulo para conseguir os obxectivos previstos  e os resultados de aprendizaxe, a través de recursos e medios telemáticos (correo electrónico e OneDrive, whatsApp, videoconferencia webex, etc.).  

O alumnado ten que realizar e superar na proba de avaliación extraordinaria as partes suspensas. 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

O procedemento para definir a avaliación extraordinaria é mediante a realización e superación dunha proba teórico‐práctica por vía telemática coas debidas garantías, coa posibilidade de realizala de forma presencial se as condi‐
cións o permiten e a volta ás aulas non sexa voluntaria. Dita proba permite avaliar e valorar o alcance dos obxectivos previstos e dos resultados de aprendizaxe do currículo do módulo. A data de realización da mesma publicarase 
coa debida antelación. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados fíxanse sesións de reforzo individualizadas a través de videoconferencia para explicacións de apoio, resolución de dúbidas, etc., coa posibilidade de 
facer uso de outros medios como correo electrónico, whatsApp, etc., para o mesmo fin. Tamén se flexibilizan os prazos de entrega das tarefas. 

 

10. Outros apartados 

10.1) Exposición da programación 

Infórmase ao alumnado de que esta adaptación da programación do módulo publícase na páxina web do centro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES LAXEIRO 

CURSO: 2019-2020 
MATERIA: MÓDULOS 
DEPARTAMENTO: AUTOMOCIÓN 
DATA: 14 DE MAIO 2020 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES LAXEIRO (LALIN-PONTEVEDRA) 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMV02 ELECTROMECANICA DE VEHICULOS AUTOMOBILES 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0454 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

FERNANDO IGLESIAS GARCIA 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

7  Sistemas de dirección e rodas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA1 -  Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección 

e rodas, para o que describe a situación e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen. 

 CA1.1 - Relacionáronse os principios físicos aos que está 

sometido un vehículo cos traballos e as oscilacións que se 
producen nos sistemas de dirección e rodas. 

 CA1.2 - Relacionáronse as características de funcionamento 

dos elementos ou mecanismos de dirección co sistema ao que 
pertenzan. 

 CA1.3 - Relacionouse a xeometría de dirección cos principios 
cinemáticos que a xustifiquen. 

 CA1.4 - Describiuse a constitución e o funcionamento dos 
sistemas de orientación de rodas traseiras 

 CA1.5 - Relacionáronse coas súas funcións os elementos 
electrónicos empregados nos sistemas de dirección. 

 CA1.6 - Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos 
sistemas. 

 CA1.7 - Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-
electrónico de diversos sistemas 

 CA1.8 - Interpretáronse as características de rodas e pneumá-
ticos segundo a súa constitución. 

 CA1.9 - Describiuse a constitución e o funcionamento dos 
sistemas electrónicos de control de presión dos pneumáticos.  

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

PE.1 - Coñecer os movementos os que 

esta sometida a dirección e as repercu-
sions que estes efectos físicos producen 

no vehículo e nos ocupantes 

PE.2 - Coñecer os diferentes tipos de 

direccións así como saber os elementos 
que as constitúen e o seu preciso funcio-

namento 

PE.3 - Saber todas e cada unha das 
cotas da xeometría da dirección así como 

a súa influencia que ten o desaxuste de 
cada unha delas 

PE.4 - Saber a constitución e funciona-
mento dos sistemas de dirección traseira 

PE.5 - Coñecer os elementos electrónicos 

empregados nos sistemas de dirección 
así coma cada unha das súas funcións. 

PE.6 - Saber interpretar na documenta-
ción técnica os esquemas hidráulicos no 

que a dirección se refiren 

PE.7 - Saber interpretar na documenta-
ción técnica os esquemas electrico - 

electronicos no que o funcionamento da 
dirección se refiren 

PE.8 - Coñecer as características técni-
cas dos neumaticos, a súa nomenclatura, 

o seu mantemento e reparación correctos 
así como o das iantas. 

PE.9 - Saber o funcionamento básico dos 

sistemas electrónicos de control de pre-
sión 

Nº Unidade didáctica 

8 Diagnoses e localización de avarías 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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RA2 -  Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo 

en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas 
causas 

CA 2.1  Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diag-

nostico de avarías.           
CA 2.2  Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.  

CA 2.3  Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou 
perdas de fluídos nos sistemas de dirección e rodas.    

 CA 2.4  Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba 

ou medida.                              
CA 2.5  Medíronse valores de presións hidráulicas. 

CA 2.6  Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na 
documentación técnica. 

CA 2.7  Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos.  

CA 2.8  Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para 
determinar a avaría. 

CA 2.9 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas 
cos facilitados en especificacións técnicas. 

CA 2.10  Determináronse as pezas para reparar, axustar ou substituír. 

CA 2.11  Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en 
previsión de posibles dificultades. 

 CA 2.12  Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización 
das actividades. 

SI 

 

SI 

SI 

 

NON  

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

NON 

 

NON 

NON 

 

NON 

 

NON 

NON 

 

NON 

NON 

 

NON 

 

NON 

NON 

 

NON 

TO.1 - Saber realizar correctamente o diagrama de 
secuencia lóxica no proceso de diagnostico de 

avarías 

TO.2 - Saber utilizar correctamente e con destreza 
os diagramas guiados de localización de avarías  

TO.3 - Saber facer a comprobación e diagnose 
correctos nos sistema de dirección e rodas 

LC.1 - Saber utilizar, manter e calibrar correctamen-
te as ferramentas de proba ou medida 

TO.4 - Saber medir correctamente e con destreza 
valores de presión nos sistemas de dirección e rodas 

LC.2 - Saber compara correctamente os valores 
medidos cos aparatos ou ferramentas de medida 
con aqueles dados polo fabricante na documenta-

ción técnica 

TO.5 - Saber diagnosticar correctamente e con 
destreza as causas dun anormal desgaste de neuma-

ticos 

TO.6 - Saber conectar os equipos de diagnoses 
electrónica correctamente operando con destreza 

ata determinalas causas das avarías 

LC.3 - Saber compara correctamente os valores 
medidos cos equipos de diagnoses electrónica con 
aqueles datos ados polo fabricante na documenta-

ción técnica 

TO.7 - Determinar correctamente e con destreza as 
pezas a reparar, substituír ou axustar nas direccións 

e rodas 

TO.8 - Programar correctamente os pasos a seguir 
para reparar as avarías 

LC.4 - Atención, orde e limpeza, prevención de riscos 
laborais, puntualidade, ríspeto, nas anteriormente 

citadas actividades. 

Nº Unidade didáctica 

9 Mantemento e reparación dos sistemas de dirección e rodas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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RA3 -  Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para 

o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos.
  

 

CA 3.1  Realizouse o equilibramento estático e dinámico do conxunto 
roda-pneumático.      

CA 3.2  Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos aplican-
do as técnicas establecidas para cada tipo de pneumático.       

CA 3.3  Realizouse a localización e a reparación de perdas de presión, así 
como a verificación de estanquidade en pneumáticos. 

 CA 3.4  Comprobouse a excentricidade radial e lonxitudinal do conxun-
to da roda. 

CA 3.5  Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que cons-
titúen o sistema de dirección. 

 CA 3.6  Realizáronse cálculos de relacións de transmisión nas direccións 
desmontadas. 

 CA 3.7 Respectáronse as medidas de seguridade e os axustes no mane-
xo de elementos de seguridade pasiva. 

 CA 3.8  Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica rela-
cionada co proceso de reparación e mantemento. 

 CA 3.9  Realizáronse todas as comprobacións previas antes de proceder 
ao aliñamento da dirección. 

CA 3.10  Seleccionáronse e calibráronse o equipamento e as ferramen-
tas necesarias. 

 CA 3.11  Realizouse o axuste dos ángulos que forman a xeometría de 
dirección. 

 CA 3.12 Comprobouse a transmisión de esforzos a través dos elemen-
tos de mando. 

CA 3.13  Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos sistemas 
intervidos, e verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa 
a funcionalidade requirida. 

 CA 3.14  Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización 
das actividades. 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NON 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

TO.1 - Saber realizar correctamente e con destreza o 
equilibramento estático e dinamizo dun conxunto 

roda – neumático 

TO.2 - Saber realizar correctamente e con destreza a 
montaxe e desmontaxe do neumático, tanto no 

vehículo coma cada unha das partes que o compo-
ñen 

TO.3 - Saber localizar e reparar as perdas de presión 
de un neumático, así como a súa posterior compro-

bación 

TO.4 - Saber comprobar correctamente a excentrici-
dade radial e lonxitudinal do conxunto da roda. 

TO.5 - Saber realizar correctamente e con destreza a 
montaxe e desmontaxe dos elementos da dirección. 

TO.6 - Saber facer correctamente os cálculos de 
relación de transmisión das direccións.  

LC.1 - Respetar fielmente as indicacións de seguri-
dade indicados polo fabricante en canto a manipula-

ción de airbag se refire 

LC.2 - Seleccionar e interpretar correctamente os 
manuais de taller ou reparación de fabricantes  

TO.7 - Realizar correctamente e non olvidarse das 
comprobacións previas o aliñamento da dirección 

LC.3 - Saber operar correctamente e con destreza 
tanto cos equipamentos coma coas ferramentas 

necesarias 

TO.8 - Realizar correctamente o axuste dos ángulos 
das cotas de dirección operando con destreza. 

TO.9 - Comprobar todos e cada un dos elementos de 
transmisión de esforzos da dirección a través dos 

elementos de mando 

TO.10 - Facer un comprobamento exaustivo da 
dirección logo da reparación ou reposición obrando 

correctamente e con destreza. 

LC.4 - Facer un comprobamento exaustivo da 
dirección logo da reparación ou reposición obrando 

correctamente e con destreza. 
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RA4 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas 
e os equipamentos para os previr. 

CA 4.1  Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipu-
lación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 
electromecánica      

CA 4.2  Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área 
de electromecánica.    

CA 4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 

manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equi-
pamentos de traballo empregados.    

CA 4.4  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos.   

CA 4.5  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

CA 4.6  Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental nas operacións realizadas. 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

 

 

 

PE.1 - Atención, orde e limpeza, prevención de riscos 
laborais, puntualidade, ríspeto, nas anteriormente 

citadas actividades. 

PE.2 - Atención, orde e limpeza, prevención de riscos 
laborais, puntualidade, ríspeto, nas anteriormente 

citadas actividades. 
PE.3 - Atención, orde e limpeza, prevención de riscos 
laborais, puntualidade, ríspeto, nas anteriormente 

citadas actividades. 

LC.5 - Atención, orde e limpeza, prevención de riscos 
laborais, puntualidade, ríspeto, nas anteriormente 

citadas actividades. 

LC.6 - Atención, orde e limpeza, prevención de riscos 
laborais, puntualidade, ríspeto, nas anteriormente 

citadas actividades. 

TO.11 - Atención, orde e limpeza, prevención de 
riscos laborais, puntualidade, ríspeto, nas anterior-

mente citadas actividades. 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

UD1: CA 3.1, CA 3.2, CA 3.3, CA 3.4, CA 3.5, CA 3.6 

UD2: CA1.1, CA 1.2, CA 1.3, CA 1.4, CA 1.5, CA1.6 

UD3: CA1.7, CA 1.7, CA 1.8, CA 1.9, CA 2.1, CA 2.2, CA 2.3, CA 2.4, CA 2.5, CA 2.6, CA 2.7, CA 2.8, CA 2.9, CA 2.10 

UD4: CA 1.1, CA 1.2, CA 1.3, CA 1.4, CA 1.5 

UD5: CA 3.1, CA 3.2, CA 3.3, CA 3.4, CA 3.5, CA 3.6, CA 3.7, CA 3.8, CA 3.9, CA 3.10, CA 3.11, CA 4.1, CA 4.2, CA 3.3, CA 4.4, CA 4.5, CA 4.6 

UD7: CA1.1, CA 1.2, CA 1.3, CA 1.4, CA 1.5, CA1.6, CA1.7, CA 1.7, CA 1.8, CA 1.9 

UD8: CA 2.1, CA 2.2, CA 2.3, CA 2.5, CA 2.6, CA 2.7, CA 2.8, CA 2.9, CA 2.10, CA 2.11, CA 2.12 

UD9: CA 3.1, CA 3.2, CA 3.3, CA 3.4, CA 3.5, CA 3.7, CA 3.8, CA 3.9, CA 3.10, CA 3.11, CA 3.12, CA 3.13, CA 3.14, CA 4.1, CA 4.2, CA 3.3, CA 4.4, CA 4.5, CA 4.6 
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CRITE RI OS DE CUAL IFIC A C IÓ N  

Avaliación 

Procedementos: 

Neste 3º parcial segundo as directrices da xunta, so se traballarán cos alumnos e, de forma non presencial actividades de repaso e reforzo do 1º e 2º parcial, debido o e s-

tado de alarma que nos atopamos. Tamén se poderán planificar actividades de ampli ación para os alumnos que teñan aprobado o 1º e o 2º parcial.  

 

Debido a que  tódolos alumnos teñen conectividade, utilizaranse medios dixitais como(classroom,  e-mails,) polos cales se lle enviará a documentación pertinente. 

 

Farase un seguimento do traballo que estar a levar a cabo o alumno, (sobre os recursos aportados polo docente) c á axuda duns cuestionarios ou traballos, que este realiza-

rá e reenviará o docente polo mesmo medio que foi recibido no tempo establecido para a súas realización.  

 

Será requisito  imprescindible para superar o módulo, a entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos durante este período de ensi-

nanza non presencial 

Instrumentos: 

       Cada tarefa que realice o alumno daráselle unha cualificación de 1 a 10 puntos.  Se non se expresa nada na mesma, tódalas pre guntas, cuestións ou apartados da acti-

vidade cualificaranse co mesmo valor. 

 

Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que re alizar a proba final de xuño para poder de-
mostrar que acadou  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 

 

      Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final de curso que se establece o seu procedemento no apartado: Proba final de xuño. 

 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 

 

Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que re alizar a proba final de xuño para poder de-
mostrar que acadou  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 

 

Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación, podendo sumarlle a  media ata un máximo de 2 puntos pola valoración das tarefas  

 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  

 

O alumno que non faga a entrega das actividades irá directamente a proba final de xuño. 
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Proba final de xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba teñen dereito tanto 

os alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non a s entregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar 
a adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 

A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo. . Cada exercicio terá unha pun-
tuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada proba. Se non se expresa todas terán o mesmo v alor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 

 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das cla ses), que o alumno terá que resolver dunha ma-
neira axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou se e o caso, a 

tecnoloxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  

 

A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na  paxina web do centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas pro-
bas poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
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Avaliación do alumnado  

con 

módulos suspensos 

de 1º 

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexado s nesta modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 

 Neste curso académico e necesario e obrigatorio por motivos excepcionais facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación do alumnado c on  m ó-
dulos suspensos. 

 Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte do alumno e na verificación/cualificación por parte do docente unha serie de trabal l os,  fi c has  e  

cuestionarios.  

 Estes serán enviados e remitidos vía E-mail e classroom. 

 Con estas tarefas intentarase axudar ó alumno a que  alcance os contidos mínimos e imprescindibles de todas as UDs que ten suspensas do módulo  

 Cada actividade ou tarefa do alumno terá un valor total de 10 puntos. 

 O alumno terá que ter tódalas tarefas entregadas e un mínimo de 5 puntos de media en tódalas t arefas para superar o módulo mediante este items de valoración. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais (E-mail, videoconferencias) debido a obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha  forma online. 

 Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre os recursos aportados polo docente mediante uns cuest ionarios que este realizara en classroom 
Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 

Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 

Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (buscar información relacionada, interpretación documentos,  novidades técnicas, investigación, etc.) 

 docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e segundo os resultados valorara se son suficientes par a alcanzar os obxectivos mínimos propostos 
nesta modificación. 

 Cada tarefa por parte do a lumno terá unha cualificación de 1 a 10 puntos expresada na tarefa.  Se non se expresa nada tódalas preguntas, cuestións ou a partados cualifica-
ranse co mesmo valor. 

 Se o alumno entrega tódolos traballos correctamente e a súa valoración e dun  50% sobre o t otal ou superior considerase que alcanzou os obxectivos mínimos do módulo. 

 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se establece no apartado da proba final de xuño  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Prevención de accidentes físicos e medioambientais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA 3  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identificáronse os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

 CA 3.1  Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 

   CA 3.2  Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electro-
mecánica.  

   CA 3.3  Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 
empregados.  

   CA 3.4  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos.  

   CA 3.5  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

   CA 3.6  Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

PROBAS ESCRITAS 

TABOAS DE OBSERVACIÓN 

LISTAXES DE COTEXO 

Nº Unidade didáctica 

2 Técnicas de transmisión de movemento mediante elementos mecánicos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 X  RA 1  Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de siste-

mas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gober-
nan. 

 CA 1.1  Interpretáronse as características dos fluídos empregados nos circuítos. 

   CA 1.2  Identificáronse as magnitudes e as unidades de medida máis usual-
mente empregadas en hidráulica e pneumática.    

   CA 1.3  Aplicáronse os principios da física ao estudo do comportamento dos 
fluídos.       

   CA 1.4  Estimáronse as perdas de carga que se producen na transmisión de 
forza mediante fluídos.      

   CA 1.5  Valoráronse os problemas que ocasionan os rozamentos e os golpes 
de ariete.       

   CA 1.6  Seleccionáronse as características de funcionamento dos principais 
elementos hidráulicos e pneumáticos. 

PROBAS ESCRITAS 

TABOAS DE OBSERVACIÓN 

LISTAXES DE COTEXO 

Nº Unidade didáctica 

3 Esquemas hidráulicos e pneumáticos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  RA 1  Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de siste-

mas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gober-
nan. 

 CA 1.7  Interpretouse a simboloxía de elementos e esquemas utilizada nos 
circuítos de fluídos.      

   CA 1.8  Interpretouse o funcionamento dos elementos hidráulicos e pneumá-
ticos no circuíto ao que pertenzan.      

   CA 1.9  Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas.  

PROBAS ESCRITAS 

TABOAS DE OBSERVACIÓN 

LISTAXES DE COTEXO 
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   RA 2  Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos 
seus elementos e a operatividade do circuíto. 

 CA 2.1  Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais 
utilizando simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración 
dos diagramas das fases de traballo).     

   CA 2.2  Deseñáronse circuítos electropneumáticos e electrohidráulicos bási-
cos utilizando simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elabora-
ción dos diagramas das fases de traballo).    

   CA 2.3  Interpretouse o funcionamento do circuíto.   

   CA 2.4  Realizouse sobre panel a montaxe dos elementos que constitúen o 
circuíto.       

   CA 2.5 Comprobáronse as funcións das cartas electrónicas asociadas ao 
circuíto cos equipamentos adecuados. 

 CA 2.6  Realizouse o axuste de parámetros utilizando documentación técnica. 

   CA 2.7  Efectuáronse as medidas de parámetros e verificouse que coincidan 
coas especificacións de montaxe.    

   CA 2.8  Obtívose a caída de presión na instalación, mediante ábacos e táboas. 

   CA 2.9  Comprobouse a estanquidade e a operatividade do circuíto seguindo 
procedementos establecidos.      

   CA 2.10  Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

PROBAS ESCRITAS 

TABOAS DE OBSERVACIÓN 

LISTAXES DE COTEXO 

Nº Unidade didáctica  

4  Sistemas de suspensión 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA 1  Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o que 
describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen.  

 CA 1.1  Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo 
cos traballos e as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión. 

   CA 1.2  Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funciona-
mento dos elementos que a constitúen.    

   CA 1.3  Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empre-
gados nos sistemas de suspensión.     

   CA 1.4  Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos siste-
mas.    

   CA 1.5 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de 
diversos sistemas. 

PROBAS ESCRITAS 

TABOAS DE OBSERVACIÓN 

LISTAXES DE COTEXO 
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Nº Unidade didáctica 

5 Diagnoses e localización de avarías 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA 1  Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o que 
describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen.  

 CA 1.1   

 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos 
traballos e as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión.  

   CA 1.2  Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funciona-
mento dos elementos que a constitúen.     

   CA 1.3  Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empre-
gados nos sistemas de suspensión.     

   CA 1.4  Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos siste-
mas.   

   CA 1.5  Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de 
diversos sistemas. 

PROBAS ESCRITAS 

TABOAS DE OBSERVACIÓN 

LISTAXES DE COTEXO 
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   RA 2  Localiza avarías nos sistemas de suspensión, tendo en conta a relación 
entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

 CA 2.1  Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico 
de avarías.     

   CA 2.2  Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.  

   CA 2.3  Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas 
de fluídos nos sistemas de suspensión.     

   CA 2.4  Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou 
medida.    

   CA 2.5  Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas.  

   CA 2.6  Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na 
documentación técnica. 

 CA 2.7  Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para deter-
minar a avaría.       

   CA 2.8  Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos 
facilitados en especificacións técnicas.    
  

   CA 2.9  Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír. 

   CA 2.10  Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en 
previsión de posibles dificultades.     

   CA 2.11  Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

PROBAS ESCRITAS 

TABOAS DE OBSERVACIÓN 

LISTAXES DE COTEXO 

Nº Unidade didáctica 

6 Mantemento e reparación de suspensións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 X  RA 3  Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas, para o 
que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos.  

 CA 3.1  Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos 
necesarios para a actuación sobre os elementos. 

   CA 3.2  Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos 
elásticos, aplicando as técnicas establecidas para cada sistema. 

   CA 3.3  Realizouse a desmontaxe, a montaxe e o axuste dos elementos de 
amortecemento, empregando as medidas de seguridade fixadas. 

   CA 3.4  Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en 
función do seu estado.  

   CA 3.5  Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de 
traballo. 

   CA 3.6  Realizouse o axuste de altura baixo vehículo. 

 CA 3.7  Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica. 

   CA 3.8  Realizouse a recarga de datos e borrouse a memoria de avarías das 
centrais electrónicas. 

   CA 3.9  Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documenta-
ción técnica. 

   CA 3.10  Verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcio-
nalidade do sistema.  

   CA 3.11  Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

PROBAS ESCRITAS 

TABOAS DE OBSERVACIÓN 

LISTAXES DE COTEXO 

   RA 4  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

 CA 4.1  Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 

   CA 4.2  Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electro-
mecánica. 

   CA 4.3  Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-

ción dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 
empregados.  

   CA 4.4  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos.   

   CA 4.5  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

   CA 4.6  Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

PROBAS ESCRITAS 

TABOAS DE OBSERVACIÓN 

LISTAXES DE COTEXO 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

 

 

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación basearanse sobre todo sobre os recursos aportados polo d ocente. 

 

Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran i mprescindibles 

para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  
 

O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un seguimento mais 

individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía (alumnado con colec-

tividade e sen conectividade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos esixi bles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía individualizada, centránd o-

se no problema ou dificultade individual que cada alumno presenta. 

 

Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como soporte Gmail e Classroom, onde se lle colgan os recursos das diferentes UDs. (libros, 
manuais, documentos, vídeos, etc.) 

 

Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes actividades de forma individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 
 

O classroom serve para ir avaliando o alumno de unha forma individual e ver o seu proceso de aprendizaxe.  

 

 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta para de recuperación do modulo son basicamente os utilizados durante o  curso: 

Libro de texto,  

Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  

Apuntes e resumes aportados polo docente 

 

Estes materiais todos os alumno téñenos colgados na aula virtual do centro.  
 

Tamén se utiliza o correo electrónico e o telefono mediante o wasap para que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba teñen dereito tanto  os  
alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non as e ntregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno e v ide nc ia r a  

adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 
A proba final de xuño divídese de dúas partes.  

 

Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo . . Cada exercicio terá unha punt u a -
ción segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada pregunta. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final.  

Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo.  

 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das cla ses), que o alumno terá que resolver dunha manei ra 

axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Esta proba non superará as tres horas de duración. Cada cuestión pr actica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comuni c a-

do o alumno a hora da súa realización.  

Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final.  
 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou se e o caso, a tecno-

loxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas c á parte conceptual e procedemental do módulo. 

 

A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro,  onde os alumno as poderán consultar. Estas proba s 

poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

-As medidas de atención a diversidade virán determinadas polo grao de diminución física ou psíquica do alumno, tendo unha relación estreita co departamento de orientación e co profesor de apoio á área práctica.  

 

Actividades de reforzo. 

- Creación de prácticas con actividades adecuadas a  progresión da aprendizaxe.  

- Explicacións e prácticas de reforzo individuais.  

- Diferentes actividades que atendan á diversidad na actitude e adquisición de coñecementos do alumnado.  
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES LAXEIRO (LALIN-PONTEVEDRA) 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMV02 Electromecánica de Vehículos automóbiles 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0260 MECANIZADO BASICO 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

FERNANDO IGLESIAS GARCIA 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

4 Trazado, limado,tradeado 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA 2- Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a 

relación entre as especificacións do esbozo e dos planos, e a preci-
sión dos equipamentos de medida. 

 CA 2.2  Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida 
en relación coas medidas que haxa que efectuar.    

   CA 2.7  Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado 
das pezas e efectuouse a súa preparación.    

   CA 2.9  Verificouse que as medidas de trazado correspondan coas 
dadas no esbozo e nos planos. 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

NON 

PE.1 – Examen 

 

TO.1 - practica taller 

 

LC.1 - Practica do taller 

 RA3 -  Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación 

entre as técnicas de medición e as marxes de tolerancia das medidas 
dadas no esbozo e nos planos. 

 CA 3.3  Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á 
súa forma, tendo en conta o traballo que vaian realizar.    

   CA 3.4  Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material 
para cortar.    

   CA 3.5  Determinouse a secuencia de operacións necesarias.   

   CA 3.6  Relacionáronse as ferramentas de corte con desprende-
mento de labra cos materiais, os acabamentos e as formas que se 
desexen.    

   CA 3.7  Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos 
e os planos para executar a peza.    

   CA 3.8  Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, 
aplicando as técnicas correspondentes (limadura, corte, etc.).   

   CA 3.10  Respectáronse os criterios de calidade requiridos. 

NON 

 

SI 

 

NON 

NON 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

NON 

 

 

SI 

 

NON 

 

NON 

PE.2 – exame 

 

PE.3 – exame 

 

PE.4 – Exame 

LC.2 - Practica do taller 

 

 

PE.5 – Exame 

 

TO.2 - Práctica do taller 

 

TO.3 - Desenrolo practica 
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 RA4 -  Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que exe-
cuta os cálculos e as operacións necesarias 

 CA 4.4  Axustáronse os parámetros de funcionamento das máquinas 
tradeadoras.    

   CA 4.5  Executáronse os furados nos sitios estipulados e efectuouse 
a lubricación adecuada.    

   CA 4.6  Efectuouse o escareamento tendo en conta o furado e o 
elemento para embutir nel.    

   CA 4.10  Respectáronse os criterios de seguridade e de protección 
ambiental.  

   CA 4.12  Relacionáronse os tipos de brocas cos materiais que haxa 
que tradear, e explicáronse as partes dunha broca ( ángulo de corte, 
destalonamento, etc.). 

SI 

 

SI 

 

NON 

 

SI 

 

SI 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

LC.3 - Práctica do taller 

 

TO.4 - Práctica do taller 

 

TO.5 - Práctica do taller 

 

LC.4 - Desenrolo do taller 

 

PE.6 - exame 

Nº Unidade didáctica 

5 SOLDADURA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA3 -  Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as 

técnicas de medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas 
no esbozo e nos planos. 

CA 3.9  Efectuouse o corte de chapa con tesoiras previamente seleccio-
nadas en función dos cortes. 

SI NON TO.1 - Práctica do taller 
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RA5 -  Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura 
branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso 

CA 5.1 Describíronse as características e as propiedades da soldadura 
branda. 

 CA 5.2 Realizouse a preparación da zona de unión e elimináronse os 
residuos.  

 CA 5.3 Seleccionouse o material de achega en función do material base 
e a unión que haxa que efectuar.  

 CA 5.4 Seleccionáronse e preparáronse os desoxidantes adecuados á 
unión que se pretenda efectuar.  

 CA 5.5 Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que 
se vaia efectuar.  

 CA 5.6 Efectuouse o acendido de soldadores e lampadiñas respectando 
os criterios de seguridade.  

 CA 5.7  Efectuouse a unión e o recheo de elementos, e comprobouse 
que cumpran as características de resistencia e homoxeneidade re-
quiridas.  

  CA 5.8  Describíronse os compoñentes dos equipamentos de soldadura 
branda e mais o seu funcionamento. 

 CA 5.9  Conseguíronse as características prescritas nas soldaduras 
executadas. 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

PE.1 – Examen 

 

TO.2 - Práctica do taller 

 

LC.1 – Práctica 

 

TO.3 – Práctica 

 

TO.4 – Práctica 

 

TO.5 – Práctica 

 

TO.6 - Práctica do taller 

 

 

PE.2 – Exame 

 

LC.2 - Práctica 

 

 

RA6 -  Constrúe pequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e 
avalía as condicións de manipulación e execución. 

CA 6.1 Relacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios 
que se utilizaran. 

 CA 6.2 Xustificouse a solución elixida. 

 CA 6.3 Propuxéronse solucións alternativas aos problemas expostos. 

 CA 6.4 Aplicáronse os procesos de conformación e de unión adecuados 
aos materiais utilizados na fabricación dos útiles.  

 CA 6.5 Executáronse secuenciadamente os procesos necesarios para a 
fabricación do útil ideado. 

 CA 6.6 Analizáronse as características construtivas e de seguridade dos 

útiles fabricados e o seu uso nos procesos de reparación, para con-
seguir unha maior produtividade. 

NON 

 

SI 

NON 

SI 

 

NON 

 

SI 

NON 

 

NON 

NON 

NON 

 

NON 

 

NON 

TO.7 - Desenrolo da práctica 

 

 LC.3 - Practica do taller 

TO.8 - Desenrolo da práctica 

PE.3 – exame 

 

TO.9 - Desenrolo da práctica 

 

TO.10 - Desenrolo da práctica 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación Comentado [fig1]:  
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Os mínimos esixibles para poder superar o modulo son os seguintes: 

CA2.1-  Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores, transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa posta a cero en casos necesarios.  

CA2.3 - Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e interpretáronse os conceptos de nonius e de apreciación.  

CA2.5 - Realizáronse cálculos de conversión de medidas entre o sistema métrico decimal e o anglosaxón.  

CA2.6 - Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos instrumentos adecuados e coa precisión esixida.  

CA4.10 - Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental.  

 CA1.1 - Representáronse a man alzada vistas de pezas.  

CA1.2 - Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e determinouse a información contida neste.  

CA1.3 - Utilizouse a simboloxía específica dos elementos.  

CA1.5 - Aplicáronse as especificacións dimensionais e as escalas na realización do esbozo.  

CA1.6 - Realizouse o esbozo con orde e limpeza.  

CA1.7 - Verificouse que as medidas do esbozo correspondan coas obtidas no proceso de medición de pezas, elementos ou transformacións para realizar.  

CA2.4 - Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para efectuar a medición e o trazado de pezas.  

CA2.8 - Executouse o trazado adecuadamente e con precisión para a realización da peza.  

CA3.2 - Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado.  

CA4.1 - Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra axustar nas máquinas segundo o material que se tradee.  

CA4.3 - Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores.  

CA4.7 - Seleccionouse a vara tendo en conta os cálculos efectuados para a realización do parafuso.  

CA4.8 - Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de roscaxe interior e exterior, e efectuouse a lubricación correspondente.  

CA4.9 - Verificouse que as dimensións dos elementos roscados, así como o seu paso, sexan as estipuladas.  

CA4.10 - Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental. 

CA3.1 - Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil (fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc).  

CA4.10 - Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental.  

CA2.2 - Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas medidas que haxa que efectuar.  

CA2.7 - Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado das pezas e efectuouse a súa preparación.  

CA2.9 - Verificouse que as medidas de trazado correspondan coas dadas no esbozo e nos planos.  

CA3.4 - Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material para cortar.   

CA3.7 - Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para executar a peza.  

CA3.8 - Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas correspondentes (limadura, corte, etc.).  

CA3.10 - Respectáronse os criterios de calidade requiridos.  

CA4.4 - Axustáronse os parámetros de funcionamento das máquinas tradeadoras.  

CA4.5 - Executáronse os furados nos sitios estipulados e efectuouse a lubricación adecuada.   

CA4.10 - Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental.  

CA4.12 - Relacionáronse os tipos de brocas cos materiais que haxa que tradear, e explicáronse as partes dunha broca ( ángulo de corte, destalonamento, etc.). 

CA5.9 - Conseguíronse as características prescritas nas soldaduras executadas. 

CA5.7 - Efectuouse a unión e o recheo de elementos, e comprobouse que cumpran as características de resistencia e homoxeneidade requiridas. 

CA5.5 - Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vaia efectuar. 
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CRITERI OS DE CUAL I FI C A CI Ó N  

Avaliación 

Procedementos: 

Neste 3º parcial segundo as directrices da xunta, so se traballarán cos alumnos e, de forma non presencial actividades de repaso e reforzo do 1º e 2º parcial, debido o es-

tado de alarma que nos atopamos. Tamén se poderán planificar actividades de ampliación para os alumnos que teñan aprobado o 1º e o 2º parcial. 

 

Debido a que  tódolos alumnos teñen conectividade, utilizaranse medios dixitais como(classroom,  e-mails,) polos cales se lle enviará a documentación pertinente. 

 

Farase un seguimento do traballo que estar a levar a cabo o alumno, (sobre os recursos aportados polo docente) cá axuda duns cuestionarios ou traballos, que este realiza-

rá e reenviará o docente polo mesmo medio que foi recibido no tempo establecido para a súas realización. 

 

Será requisito  imprescindible para superar o módulo, a entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos durante este período de ens i-

nanza non presencial 

Instrumentos: 

       Cada tarefa que realice o alumno daráselle unha cualificación de 1 a 10 puntos.  Se non se expresa nada na mesma, tódalas preguntas, cuestións ou apartados da acti-

vidade cualificaranse co mesmo valor. 

 
Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño para poder de-

mostrar que acadou  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 

 

      Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final de curso que se establece o seu procedemento no apartado: Proba final de xuño. 

 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 

 

Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño para poder de-
mostrar que acadou  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 

 

Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación, podendo sumarlle a  media ata un máximo de 2 puntos pola valoración das tarefas 

 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  

 

O alumno que non faga a entrega das actividades irá directamente a proba final de xuño. 
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Proba final de xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba teñen dereito tanto 

os alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non as entregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar 
a adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 

A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo. . Cada exercicio terá unha  pun-
tuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada proba. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 

 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das clases), que o alumno terá que resolver dunha  ma -
neira axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou se e  o ca so,  a  

tecnoloxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  

 

A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas pro-
bas poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
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Avaliación do alumnado  

con 

módulos suspensos 

de 1º 

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexados nesta modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 

 Neste curso académico e necesario e obrigatorio por motivos excepcionais facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación do alumnado c on  m ó-
dulos suspensos. 

 Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte do alumno e na verificación/cualificación por parte do docente unha serie de trabal l os ,  f i c has  e 

cuestionarios.  

 Estes serán enviados e remitidos vía mail e classroom. 

 Con estas tarefas intentarase axudar ó alumno a que alcance os contidos mínimos e imprescindibles de todas as UDs que ten suspensas do módulo  

 Cada actividade ou tarefa do alumno terá un valor total de 10 puntos. 

 O alumno terá que ter tódalas tarefas entregadas e un mínimo de 5 puntos de media en tódalas tarefas para superar o módulo mediante este items de valoración. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais (mail, videoconferencias) debido a obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha forma online. 

 Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre os recursos aportados polo docente mediante uns cuestionarios que este realizara en classroom 
Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 

Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 

Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (buscar información relacionada, interpretación documentos, novidades técnicas, investigación, etc.) 

 docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e segundo os resultados valorara se son suficientes para alcanzar os obxectivos mínimos propostos 
nesta modificación. 

 Cada tarefa por parte do alumno terá unha cualificación de 1 a 10 puntos expresada na tarefa.  Se non se expresa nada tódalas preguntas, cuestións ou apartados cualifica-
ranse co mesmo valor. 

 Se o alumno entrega tódolos traballos correctamente e a súa valoración e dun  50% sobre o total ou superior considerase que alcanzou os obxectivos mínimos do módulo. 

 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se establece no apartado da proba final de xuño 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1  Magnitudes, unidades e utiles de medida 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 -  Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación 

entre as especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos equipamen-
tos de medida.  

 RA4 -  Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os 
cálculos e as operacións necesarias. 

 CA2.1 - Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, compa-

radores, transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa pos-
ta a cero en casos necesarios. 

 CA2.3 - Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e inter-
pretáronse os conceptos de nonius e de apreciación. 

 CA2.5 - Realizáronse cálculos de conversión de medidas entre o sistema métri-
co decimal e o anglosaxón. 

 CA2.6 - Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos 
instrumentos adecuados e coa precisión esixida. 

 CA4.10 - Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental 

TO.1 – Práctica 

 

 

PE.1 – Exame 

 

PE.2 – Exame 

 

LC.1 - Práctica do taller 

 

TO.2 - Desenrolo no taller 

Nº Unidade didáctica 

2 Representación , tornillos e técnicas do roscado. 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 



 

 

Páxina 10 de 13 

 

x  RA1 -  Debuxa esbozos de pezas e interpreta a simboloxía específica, aplicando os 
convencionalismos de representación correspondentes. 

RA2 -  Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación 
entre as especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos equipamen-
tos de medida.  

RA3 -  Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as técnicas 

de medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas no esbozo e nos 
planos. 

RA4 -  Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos 
e as operacións necesarias. 

CA1.1 - Representáronse a man alzada vistas de pezas. 

CA1.2 - Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e determi-
nouse a información contida neste. 

CA1.3 - Utilizouse a simboloxía específica dos elementos. 

CA1.4 - Reflectíronse as cotas. 

CA1.5 - Aplicáronse as especificacións dimensionais e as escalas na realización do 
esbozo. 

CA1.6 - Realizouse o esbozo con orde e limpeza. 

CA1.7 - Verificouse que as medidas do esbozo correspondan coas obtidas no 
proceso de medición de pezas, elementos ou transformacións para realizar. 

CA2.4 - Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos 
para efectuar a medición e o trazado de pezas. 

CA2.8 - Executouse o trazado adecuadamente e con precisión para a realización 
da peza. 

CA3.2 - Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecaniza-
do. 

CA4.1 - Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra axustar 
nas máquinas segundo o material que se tradee. 

CA4.2 - Calculouse a velocidade da broca en función do material que se vaia 
tradear e do diámetro do trade. 

CA4.3 - Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores. 

CA4.7 - Seleccionouse a vara tendo en conta os cálculos efectuados para a realiza-
ción do parafuso. 

CA4.8 - Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de roscaxe interior e exte-
rior, e efectuouse a lubricación correspondente. 

CA4.9 - Verificouse que as dimensións dos elementos roscados, así como o seu 
paso, sexan as estipuladas. 

CA4.10 - Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental. 

CA4.11 - Describíronse os tipos de roscas en relación cos posibles usos no auto-
móbil. 

PE.1 – Examen 

PE.2 – Examen 

 

TO.1 - Practica do taller 

LC.1 – Practica 

LC.2 – Practica 

 

PE.3 - Caderno do alumno 

TO.2 - Desenrolo da practica 

 

TO.3 - Práctica do taller 

 

TO.4 - Práctica do taller 

 

TO.5 - Desenrolo da práctica 

 

TO.6 - Desenrolo da práctica 

 

PE.4 - Desenrolo da práctica 

 

PE.5 – Examen 

LC.3 - Práctica de taller 

 

TO.7 – Práctica 

 

LC.4 - Desenrolo da práctica 

 

TO.8 - Desenrolo da práctica 

 

PE.6 - Práctica 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Metais e aleacións 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 x RA3 -  Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as técnicas 

de medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas no esbozo e nos 
planos.  

RA4 -  Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos 
e as operacións necesarias. 

CA3.1 - Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no 
automóbil (fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc). 

CA4.10 - Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental. 

PE.1 - Examen e traballo sobre materiais 

 

TO.1 - Desenrolo da unidade 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación basearanse sobre todo sobre os recursos aportados polo docente. 

 
Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran imprescindibles 

para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  

 

O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un seguimento mais 
individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía (alumnado con colec-

tividade e sen conectividade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos esixibles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía individualizada, centrándo-
se no problema ou dificultade individual que cada alumno presenta. 

 

Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como soporte Gmail e Classroom, onde se lle colgan os recursos das diferentes UDs. (libros, 

manuais, documentos, vídeos, etc.) 
 

Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes  actividades de forma individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 

 

O classroom serve para ir avaliando o alumno de unha forma individual e ver o seu proceso de aprendizaxe. 
 

 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta para de recuperación do modulo son basicamente os utilizados durante o  curso: 
Libro de texto,  

D idácticos e manuais técnicos,  

Vídeos técnicos,  

Apuntes e resumes aportados polo docente 
 

Estes materiais todos os alumno téñenos colgados no classroom. 

 
Tamén se utiliza o correo electrónico e o telefono mediante o wasap para que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba teñen dereito tant o  os  
alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non as entregaron. Esta proba ou probas permitira ó al umno ev i denc i ar  a 

adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 
A proba final de xuño divídese de dúas partes.  

 

Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo. . Cada exercicio terá unha punt u a-
ción segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada pregunta. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final. 

Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo.  

 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das clases), que o alumno terá que resolver dunha manei ra 

axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Esta proba non superará as tres horas de duración. Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comuni c a-

do o alumno a hora da súa realización.  

Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 
 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou se e o caso, a tec n o-

loxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 

 

A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas probas  

poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 -As medidas de atención a diversidade virán determinadas polo grao de diminución física ou psíquica do alumno, tendo unha relación estreita co departamento de orientación e co profesor de apoio á área práctica. 

 

Actividades de reforzo. 

- Creación de prácticas con actividades adecuadas a  progresión da aprendizaxe.  

- Explicacións e prácticas de reforzo individuais.  

- Diferentes actividades que atendan á diversidad na actitude e adquisición de coñecementos do alumnado. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES LAXEIRO (LALIN-PONTEVEDRA) 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMV02 Electromecánica de Vehículos automóbiles 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0452 MOTORES 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

FERNANDO IGLESIAS GARCIA 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

6 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 -  Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos 

motores térmicos, identifica os seus elementos e describe a súa fun-
ción no sistema. 

 CA 2.1  Identificáronse as características e as propiedades dos lubri-
cantes e dos refrixerantes utilizados nos motores.    

   CA 2.2  Describiuse o funcionamento dos sistemas de lubricación 
dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os paráme-
tros destes.    

   CA 2.4  Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación 
e refrixeración, e a función de cada un.   

   CA 2.5  Estableceuse a secuencia das operacións que se vaian 
realizar no manexo e na aplicación de xuntas e seladores para lograr 
a estanquidade dos circuítos.    

   CA 2.6  Seleccionáronse as precaucións necesarias no manexo dos 
fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.    

   CA 2.7  Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización 
das actividades. 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

NON 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

PE.1 - As características e as propiedades dos 
lubricantes e dos refrixerantes utilizados nos 

motores. 

PE.2 - O funcionamento dos sistemas de 
lubricación dos motores, e enumeráronse os 
seus compoñentes e os parámetros destes. 

PE.3 - Os compoñentes dos sistemas de 
lubricación e refrixeración, e a función de 

cada un. 

LC.1 - Operacións que se vaian realizar no 
manexo e na aplicación de xuntas e seladores 

para lograr a estanquidade dos circuítos. 

LC.2 - As precaucións necesarias no manexo 
dos fluídos dos circuítos de refrixeración e 

lubricación. 

LC.3 - Realización das actividades 
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 RA3 -  Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de 
lubricación e refrixeración, tendo en conta a relación entre os seus 
síntomas, os seus efectos e as súas causas. 

 CA 3.1  Interpretouse a documentación técnica correspondente e 
relacionouse co sistema obxecto da reparación.    

   CA 3.2  Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que 
se realiza a toma de parámetros necesarios nos puntos de medida 
correctos.    

   CA 3.3  Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións 
nin ruídos anómalos.    

   CA 3.4  Verificáronse os niveis do refrixerante e do lubricante do 
motor.    

   CA 3.5 Verificouse o estado do lubricante e comprobouse que 
manteña as características de uso determinadas.    

   CA 3.6  Aplicáronse procedementos establecidos na localización de 
avarías.    

   CA 3.7  Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados 
na documentación técnica.    

   CA 3.8  Planificouse de xeito metódico a realización das actividades 
en previsión de posibles dificultades.    

   CA 3.9  Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización 
das actividades. 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NON 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

SI 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

LC.4 - A documentación técnica correspon-
dente e relacionouse co sistema obxecto da 

reparación. 

LC.5 - Os medios e os equipamentos, para o 
que se realiza a toma de parámetros necesa-

rios nos puntos de medida correctos. 

 LC.6 - Fugas de fluídos, vibracións 
nin ruídos anómalos. 

LC.7 - Os niveis do refrixerante e do lubricante 
do motor 

LC.8 - O estado do lubricante e comprobouse 
que manteña as características de uso deter-

minadas. 

LC.9 - Procedementos establecidos na locali-
zación de avarías. 

LC.10 - Os valores dos parámetros obtidos cos 

dados na documentación técnica 

LC.11 - A realización das actividades en previ-
sión de posibles dificultades. 

LC.12 - Actitude ordenada e metódica na 
realización das actividades 

 RA4 -  Mantén motores térmicos, para o que interpreta procede-
mentos establecidos de reparación. 

 CA 4.7  Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a 
funcionalidade requirida.    

   CA 4.8  Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización 
das actividades. 

SI 

 

SI 

NON 

 

NON 

LC.13 - As operacións realizadas se restitúa a 

funcionalidade requirida. 

LC.14 - Actitude ordenada e metódica na 
realización das actividades. 
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 RA5 -  Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos moto-
res térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de 
reparación. 

 CA 5.1  Interpretouse a documentación técnica e determinouse o 
proceso de desmontaxe e montaxe dos sistemas de lubricación e re-
frixeración.    

   CA 5.2  Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios 
necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.  

   CA 5.3  Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia 
de operacións establecida na documentación técnica.   

   CA 5.5  Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na 
documentación técnica.   

   CA 5.6  Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a 
funcionalidade requirida.    

   CA 5.7  Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización 
das actividades. 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

LC.15 - A documentación técnica e determi-
nouse o proceso de desmontaxe e montaxe 
dos sistemas de lubricación e refrixeración. 

LC.16 - Os medios, as ferramentas e os utensi-
lios necesarios en función do proceso de 

desmontaxe e montaxe. 

LC.17 - A desmontaxe e a montaxe seguindo a 
secuencia de operacións establecida na 

documentación técnica. 

LC.18 - os axustes de parámetros estipulados 

na documentación técnica. 

LC.19 - As operacións realizadas se restitúa a 
funcionalidade requirida. 

LC.20 - Actitude ordenada e metódica na 
realización das actividades. 

 RA6 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de pro-

tección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as me-
didas e os equipamentos para os previr. 

 CA 6.4  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipa-
mentos como primeiro factor de prevención de riscos.   

   CA 6.5  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva.    

   CA 6.6  Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e 
de protección ambiental nas operacións realizadas. 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

LC.21 - A orde e a limpeza das instalacións e 

dos equipamentos como primeiro factor de 
prevención de riscos. 

LC.22 - Os residuos xerados para a súa retira-

da selectiva. 

LC.23 - A normativa de prevención de riscos 
laborais e de protección ambiental nas opera-

cións realizadas. 

Nº Unidade didáctica 

7 Sistema de refrixeración 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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RA2 -  Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos moto-

res térmicos, identifica os seus elementos e describe a súa función 
no sistema. 

CA 2.1  Identificáronse as características e as propiedades dos lubrican-
tes e dos refrixerantes utilizados nos motores.   

  CA 2.3  Describiuse o funcionamento dos sistemas de refrixeración dos 
motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros 
destes. 

  CA 2.4  Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación e 
refrixeración, e a función de cada un.   

  CA 2.5  Estableceuse a secuencia das operacións que se vaian realizar 

no manexo e na aplicación de xuntas e seladores para lograr a es-
tanquidade dos circuítos.   

  CA 2.6  Seleccionáronse as precaucións necesarias no manexo dos 
fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación. 

  CA 2.7  Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

PE.1 - As características e as propiedades dos 
refrixerantes utilizados nos motores. 

PE.2 - O funcionamento dos sistemas de 
refrixeración dos motores, e enumeráronse 

os seus compoñentes e os parámetros destes. 

PE.3 - Os compoñentes dos sistemas de  
refrixeración, e a función de cada un. 

LC.1 - Operacións que se vaian realizar no 

manexo e na aplicación de xuntas e seladores 
para lograr a estanquidade dos circuítos. 

LC.2 - As precaucións necesarias no manexo 
dos fluídos dos circuítos de refrixeración e 

lubricación. 

LC.3 - A realización das actividades. 

RA3 -  Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de 

lubricación e refrixeración, tendo en conta a relación entre os seus 
síntomas, os seus efectos e as súas causas. 

CA 3.1  Interpretouse a documentación técnica correspondente e rela-
cionouse co sistema obxecto da reparación.   

  CA 3.2  Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se 
realiza a toma de parámetros necesarios nos puntos de medida co-
rrectos  

  CA 3.3  Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin 
ruídos anómalos.    

  CA 3.4  Verificáronse os niveis do refrixerante e do lubricante do mo-
tor. 

  CA 3.6  Aplicáronse procedementos establecidos na localización de 
avaría   

  CA 3.7  Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na 
documentación técnica.   

  CA 3.8  Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en 
previsión de posibles dificultades.   

  CA 3.9  Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

SI 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

LC.4 - A documentación técnica correspon-

dente e relacionouse co sistema obxecto da 
reparación. 

TO.1 - Os medios e os equipamentos, para o 

que se realiza a toma de parámetros necesa-
rios nos puntos de medida correctos. 

LC.5 - Fugas de fluídos, vibracións nin ruídos 
anómalos. 

LC.6 - Os niveis do refrixerante e do lubricante 
do motor. 

LC.7 - Procedementos establecidos na locali-
zación de avarías. 

LC.8 - Os valores dos parámetros obtidos cos 
dados na documentación técnica. 

LC.9 - A realización das actividades en previ-
sión de posibles dificultades. 

LC.10 - A realización das actividades. 

RA4 -  Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos 
establecidos de reparación. 

CA 4.7  Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a fun-
cionalidade requirida.   

  CA 4.8  Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

SI 

 

SI 

NON 

 

NON 

LC.11 - As operacións realizadas se restitúa a 
funcionalidade requirida. 

LC.12 - A realización das actividades. 
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RA5 -  Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores 
térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de re-
paración. 

CA 5.1  Interpretouse a documentación técnica e determinouse o pro-
ceso de desmontaxe e montaxe dos sistemas de lubricación e refri-
xeración.  

  CA 5.2  Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios 
necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.  

  CA 5.3  Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia de 
operacións establecida na documentación técnica.   

  CA 5.4  Realizouse o purgamento e verificouse a estanquidade do 
circuíto de refrixeración.   

  CA 5.5  Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na docu-
mentación técnica.  

  CA 5.6  Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a 
funcionalidade requirida.   

  CA 5.7  Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

LC.13 - A documentación técnica e determi-
nouse o proceso de desmontaxe e montaxe 
dos sistemas de lubricación e refrixeración. 

LC.14 - Os medios, as ferramentas e os utensi-
lios necesarios en función do proceso de 

desmontaxe e montaxe. 

LC.15 - A desmontaxe e a montaxe seguindo a 
secuencia de operacións establecida na 

documentación técnica. 

LC.16 - O purgamento e verificouse a estan-

quidade do circuíto de refrixeración.  

LC.17 - Os axustes de parámetros estipulados 
na documentación técnica. 

LC.18 - As operacións realizadas se restitúa a 
funcionalidade requirida. 

LC.19 - A realización das actividades.  

RA6 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

CA 6.4  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos.   

  CA 6.5  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

  CA 6.6  Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental nas operacións realizadas. 

SI 

 

SI 

SI 

NON 

 

NON 

NON 

 

LC.20 - A orde e a limpeza das instalacións e 
dos equipamentos como primeiro factor de 

prevención de riscos. 

LC.21 - Os residuos xerados para a súa retira-
da selectiva. 

LC.22 - A normativa de prevención de riscos 

laborais e de protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

CA 1.1, CA 1.2, CA 1.3, CA 1.4, CA 1.5, CA 1.6 

CA 2.1, CA 2.2, CA 2.3, CA 2.4, CA 2.5, CA 2.6, CA 3.1, CA 3.2, CA 3.3, CA 3.4, CA 3.5, CA 3.6, CA 3.7, CA 3.8, CA 3.9, CA 4.1, CA 4.3, CA 4.4, CA 4.5,CA 4.6, CA 4.7, CA 4.8, CA 5.1, CA 5.2, CA 5.3, CA 5.4, CA 5.5, CA 5.6, CA 5.7, CA 6.4 E 
CA 6.5, CA 6.6 
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CRITE RI OS DE CUAL IFIC A C IÓ N  

Avaliación 

Procedementos: 

Neste 3º parcial segundo as directrices da xunta, so se traballarán cos alumnos e, de forma non presencial actividades de repaso e reforzo do 1º e 2º parcial, debido o e s-

tado de alarma que nos atopamos. Tamén se poderán planificar actividades de ampli ación para os alumnos que teñan aprobado o 1º e o 2º parcial.  

 

Debido a que  tódolos alumnos teñen conectividade, utilizaranse medios dixitais como(classroom,  e-mails,) polos cales se lle enviará a documentación pertinente. 

 

Farase un seguimento do traballo que estar a levar a cabo o alumno, (sobre os recursos aportados polo docente) c á axuda duns cuestionarios ou traballos, que este realiza-

rá e reenviará o docente polo mesmo medio que foi recibido no tempo establecido para a súas realización.  

 

Será requisito  imprescindible para superar o módulo, a entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos durante este período de ensi-

nanza non presencial 

Instrumentos: 

       Cada tarefa que realice o alumno daráselle unha cualificación de 1 a 10 puntos.  Se non se expresa nada na mesma, tódalas pre guntas, cuestións ou apartados da acti-

vidade cualificaranse co mesmo valor. 

 

Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que re alizar a proba final de xuño para poder de-
mostrar que acadou  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 

 

      Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final de curso que se establece o seu procedemento no apartado: Proba final de xuño. 

 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 

 

Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que re alizar a proba final de xuño para poder de-
mostrar que acadou  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 

 

Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación, podendo sumarlle a  media ata un máximo de 2 puntos pola valoración das tarefas  

 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  

 

O alumno que non faga a entrega das actividades irá directamente a proba final de xuño. 
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Proba final de xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba teñen dereito tanto 

os alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non a s entregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar 
a adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 

A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo. . Cada exercicio terá unha pun-
tuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada proba. Se non se expresa todas terán o mesmo v alor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 

 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das cla ses), que o alumno terá que resolver dunha ma-
neira axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou se e o caso, a 

tecnoloxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  

 

A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na  paxina web do centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas pro-
bas poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
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Avaliación do alumnado  

con 

módulos suspensos 

de 1º 

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexado s nesta modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 

 Neste curso académico e necesario e obrigatorio por motivos excepcionais facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación do alumnado c on  m ó-
dulos suspensos. 

 Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte do alumno e na verificación/cualificación por parte do docente unha serie de trabal l os,  fi c has  e  

cuestionarios.  

 Estes serán enviados e remitidos vía mail e classroom. 

 Con estas tarefas intentarase axudar ó alumno a que  alcance os contidos mínimos e imprescindibles de todas as UDs que ten suspensas do módulo  

 Cada actividade ou tarefa do alumno terá un valor total de 10 puntos. 

 O alumno terá que ter tódalas tarefas entregadas e un mínimo de 5 puntos de media en tódalas t arefas para superar o módulo mediante este items de valoración. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais (mail, videoconferencias) debido a obrigatoriedade de ter  que efectuarse de unha forma online. 

 Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre os recursos aportados polo docente mediante uns cuest ionarios que este realizara en classroom 
Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 

Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 

Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (buscar información relacionada, interpretación documentos,  novidades técnicas, investigación, etc.) 

 docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e segundo os resultados valorara se son suficientes par a alcanzar os obxectivos mínimos propostos 
nesta modificación. 

 Cada tarefa por parte do a lumno terá unha cualificación de 1 a 10 puntos expresada na tarefa.  Se non se expresa nada tódalas preguntas, cuestións ou a partados cualifica-
ranse co mesmo valor. 

 Se o alumno entrega tódolos traballos correctamente e a súa valoración e dun  50% sobre o t otal ou superior considerase que alcanzou os obxectivos mínimos do módulo. 

 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se establece no apartado da proba final de xuño  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E PROTECCIÓN AMBIENTAL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA6 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección am-

biental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamen-
tos para os previr.  

 CA6.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de 
materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 

  CA6.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de elec-
tromecánica. 

 CA6.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 
empregados nos procesos de electromecánica do vehículo.  

PE.1 - Manipulación de materiais, ferra-

mentas, utensilios e máquinas da área de 
electromecánica dun taller. 

PE.2 - Medidas de seguridade e de protección 
persoal e colectiva que cumpra adoptar na 
execución das operacións da área de elec-

tromecánica. 

PE.3 - As causas máis frecuentes de acciden-
tes na manipulación dos materiais, as ferra-
mentas, as máquinas e os equipamentos de 

traballo empregados nos procesos de elec-
tromecánica do vehículo 

Nº Unidade didáctica 

2 ESTUDIO DOS MOTORES 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA1 -  Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, 

para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a 
funcionalidade dos seus elementos. 

 CA1.2 - Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de 
catro tempos. 

 CA1.3 - Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de 
catro tempos. 

 CA1.4 - Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento 
característicos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).  

PE.1 - Ciclos termodinámicos dos motores de 
dous e de catro tempos 

PE.2 - Os diagramas teóricos e reais dos 
motores de dous e de catro tempos. 

PE.3 - Os parámetros dimensionais e de 
funcionamento característicos dos motores 

de dous tempos e de catro tempos. 
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Nº Unidade didáctica 

3 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA1 -  Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, 
para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a 
funcionalidade dos seus elementos. 

 CA1.1 - Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous 
e de catro tempos. 

PE.1 - Compoñentes dos motores de dous e 
de catro tempos 

Nº Unidade didáctica 

4 DESMONTAXE,VERIFICACIÓN E MONTAXE 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA1 -  Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, 

para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a 
funcionalidade dos seus elementos.  

 

 CA1.5 - Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na 
montaxe dos motores de dous e de catro tempos. 

 CA1.6 - Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta 
na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e de catro tempos. 

TO.1 - Proceso de montaxe dos motores. 

TO.2 - As normas que cumpra ter en conta na 
desmontaxe e montaxe dos motores de dous 

e de catro tempos 

   RA4 -  Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos esta-
blecidos de reparación. 

 CA4.1 - Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de 
desmontaxe e montaxe dos compoñentes do motor. 

 CA4.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios 
en función do proceso de desmontaxe e montaxe. 

 CA4.3 - Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, 
seguindo a establecida na documentación técnica. 

 CA4.4 - Verificouse o estado das pezas, e comprobouse que non existan rotu-
ras nin desgastes anómalos. 

 CA4.5 - Comprobouse que a cilindrada e a relación de compresión se corres-
ponda coas especificacións técnicas. 

 CA4.6 - Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación 
técnica. 

 CA4.7 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionali-
dade requirida. 

 CA4.8 - Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das activida-
des. 

LC.1 - A documentación técnica no proceso de 

desmontaxe e montaxe dos compoñentes do 
motor. 

LC.2 - As ferramentas e os utensilios necesa-

rios en función do proceso de desmontaxe e 
montaxe 

LC.3 - Operacións de desmontaxe e montaxe, 
seguindo a establecida na documentación 

técnica 

LC.4 - Pezas do motor 

LC.5 - A cilindrada e a relación de compresión 
se corresponda coas especificacións técnicas 

LC.6 - Parámetros do motor. 

TO.3 - Funcionalidade do motor. 

 

TO.4 - As actividades realizadas. 
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   RA6 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección am-
biental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamen-
tos para os previr. 

 CA6.4 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 

 CA6.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

 CA6.6 - Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

TO.5 - Limpeza das instalacións e dos equi-
pamentos. 

LC.7 - Os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva. 

TO.6 - Prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental nas operacións realiza-

das 

Nº Unidade didáctica 

5 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN E CARGA DO CILINDRO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA1 -  Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, 

para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a 
funcionalidade dos seus elementos.  

 CA1.5 - Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na 
montaxe dos motores de dous e de catro tempos. 

 

LC.1 - Os axustes e as postas a punto que 
cumpra realizar na montaxe dos motores de 

dous e de catro tempos. 

   RA4 -  Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos esta-
blecidos de reparación. 

 CA4.7 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionali-
dade requirida. 

 CA4.8 - Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das activida-
des. 

TO.1 - As operacións realizadas se restitúa a 
funcionalidade requirida. 

 TO.2 - A realización das activida-
des. 

   RA6 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección am-
biental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamen-
tos para os previr. 

 CA6.4 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 

 CA6.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

 CA6.6 - Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

TO.3 - A orde e a limpeza das instalacións e 
dos equipamentos como primeiro factor de 

prevención de riscos. 

 TO.4 - Os residuos xerados para a 
súa retirada selectiva 

TO.5 - A normativa de prevención de riscos 

laborais e de protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación basearanse sobre todo sobre os recursos aportados polo d ocente. 
 

Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran i mprescindibles 

para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  
 

O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un seguimento mais 

individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía (alumnado con colec-

tividade e sen conectividade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos esixi bles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía individualizada, centránd o-

se no problema ou dificultade individual que cada alumno presenta. 

 

Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como soporte Gmail e Classroom, onde se lle colgan os recursos das diferentes UDs. (libros, 
manuais, documentos, vídeos, etc.) 

 

Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes actividades de forma individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 

 
O classroom serve para ir avaliando o alumno de unha forma individual e ver o seu proceso de aprendizaxe.  

 

 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta para de recuperación do modulo son basicamente os utilizados durante o  curso: 

Libro de texto,  

Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  

Apuntes e resumes aportados polo docente 

 

Estes materiais todos os alumno téñenos colgados na aula virtual do centro.  
 

Tamén se utiliza o correo electrónico e o telefono mediante o wasap para que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba teñen dereito tanto  os  

alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non as e ntregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno e v ide nc ia r a  
adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 

A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
 

Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo . . Cada exercicio terá unha punt u a -

ción segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada pregunta. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final.  

Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo.  
 

Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das cla ses), que o alumno terá que resolver dunha manei ra 

axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Esta proba non superará as tres horas de duración. Cada cuestión pr actica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comuni c a-
do o alumno a hora da súa realización.  

Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final.  

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou se e o caso, a tecno-
loxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas c á parte conceptual e procedemental do módulo. 

 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro,  onde os alumno as poderán consultar. Estas proba s 

poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

-As medidas de atención a diversidade virán determinadas polo grao de diminución física ou psíquica do alumno, tendo unha relación estreita co departamento de orientación e co profesor de apoio á área práctica.  

 

Actividades de reforzo. 

- Creación de prácticas con actividades adecuadas a  progresión da aprendizaxe.  

- Explicacións e prácticas de reforzo individuais.  

- Diferentes actividades que atendan á diversidad na actitude e adquisición de coñecementos do alumnado.  
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 Ies Laxeiro 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTVM02 ciclo medio electromecánica de vehículos automóbiles 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0456 Sistemas de carga e arranque 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinario presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

José Luis Valenzuela Senn 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

2 Sistemas de arranque de motores 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Caracteriza o funcio-
namento do sistema de arran-
que, e describe a situación e a 
funcionalidade dos seus ele-
mentos. 

CA 1.1. Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque. 

CA 1.2.Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de 

arranque. 

CA 1.3.Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos dos circuítos de 

arranque. 

CA 1.4. Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo. 

CA 1.5. Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos 

sistemas de arranque. 

CA 1.6. Realizáronse os ensaios nos sistemas de arranque sobre o vehículo. 

Si 

Si 

 

 

Si 

 

        si 

si 

 

 

si 

Non 

Non 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

PE.1 - características e a constitución do circuíto 
de arranque. 

PE.2 - circuítos eléctricos e electrónicos do sistema 
de arranque. 

PE.4 - Circuito de arranque 

PE.5 - Circuito de arranque 
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 RA2 -  Localiza avarías do 
circuíto de arranque, tendo en 
conta a relación entre os sín-
tomas, os efectos e as súas 
causas. 

CA 2.1.Interpretouse a documentación técnica. 

CA.2.2.Identificáronse os síntomas da avaría. 

CA.2.3.Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de 

conexión adecuado. 

CA.2.4.Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados. 

CA.2.5.Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados. 

CA2.6.Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

CA.2.7.Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións. 

CA2.8.Determináronse as causas da avaría. 

CA.2.9.Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posi-

bles dificultades. 

CA.2.10.Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

Si 

Si 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

Si 

si 

 

 

Non 

Non 

 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

 

Non 

 

PE.6 - Circuito de arranque 

PE.7 - Circuito de arranque 

LC.2 - Circuito de arranque 

LC.3 - Circuito de arranque 

LC.4 - Circuito de arranque 

TO.1 - Circuito de arranque 

LC.5 - Circuito de arranque, vehiculo 

PE.8 - Circuito de arranque 

LC.6 - Circuito de arranque 

LC.7 - Circuito de arranque 
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 RA3 -  Mantén o sistema de 
arranque do vehículo, para o 
que interpreta os procede-
mentos establecidos polos fa-
bricantes e aplica as súas es-
pecificacións técnicas. 

CA.3.1Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do man-

temento..  

CA.3.2.Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a súa posta en 

servizo. 

CA3.3.Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou subs-

tituír. 

CA.3.4.Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe dos conxuntos e 

dos elementos estipulada no procedemento. 

CA.3.5.Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axuste de paráme-

tros. 

CA.3.6.Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida 

do sistema. 

CA.3.7.Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios. 

CA.3.8.Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

             si 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

 

Non 

 

Non 

 

 

Non 

Non 

Non 

 

 

PE.9 - Circuito de arranque 

 

LC.8 - Circuito de arranque 

 

LC.9 - Circuito de arranque 

 

LC.10 - Circuito de arranque, vehiculo 

 

LC.11 - Circuito de arranque, vehiculo 

 

LC.12 - Circuito de arranque, vehiculo 

 

LC.13 - todas as tarefas realizadas no taller 

 

LC.14 - todas as tarefas realizadas no taller 

 

PE.10 - todas as tarefas realizadas no taller 

 

 RA4 -  Cumpre as nor-
mas de prevención de 
riscos laborais e de pro-
tección ambiental, e 
identifica os riscos aso-
ciados, así como as 
medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de 

materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 

CA4.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva 

que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 

CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación 

dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 

empregados. 

CA4.4 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 

primeiro factor de prevención de riscos. 

CA4.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

CA4.6 - Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 

ambiental nas operacións realizadas. 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

 

 

Non 

 

 

Non 

 

Non 

 

non 

 

PE.11 - todas as tarefas realizadas no taller 

 

PE.11 - todas as tarefas realizadas no taller 

 

 

 

PE.11 - todas as tarefas realizadas no taller 

 

 

PE.12 - todas as tarefas realizadas no taller 

 

PE.14 – taller 

 

 

TO.2 - taller 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: 

Neste 3º parcial segundo as directrices da xunta, so se traballarán cos alumnos e, de forma non presencial actividades de repaso e reforzo do 1º e 2º parcial, debido o es-
tado de alarma que nos atopamos. Tamén se poderán planificar actividades de ampliación para os alumnos que teñan aprobado o 1º e o 2º parcial. 

 

Debido a que  tódolos alumnos teñen conectividade, utilizaranse medios dixitais como(classroom,  e-mails,) polos cales se lle enviará a documentación pertinente. 

 

Farase un seguimento do traballo que estar a levar a cabo o alumno, (sobre os recursos aportados polo docente) cá axuda duns cuestionarios ou traballos, que este realiza-
rá e reenviará o docente polo mesmo medio que foi recibido no tempo establecido para a súas realización. 

 
Será requisito  imprescindible para superar o módulo, a entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos durante este período de ensi-
nanza non presencial 

Instrumentos: 

       Cada tarefa que realice o alumno daráselle unha cualificación de 1 a 10 puntos.  Se non se expresa nada na mesma, tódalas preguntas, cuestións ou apartados da acti-
vidade cualificaranse co mesmo valor. 
 
Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño para poder de-
mostrar que acadou  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 

 

      Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final de curso que se establece o seu procedemento no apartado: Proba final de xuño. 
 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 
 
Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño para poder de-
mostrar que acadou  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 
 
Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación, podendo sumarlle a  media ata un máximo de 2 puntos pola valoración das tarefas 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  
 
O alumno que non faga a entrega das actividades irá directamente a proba final de xuño. 
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Avaliación do alumnado  

con 

módulos suspensos 

de 1º 

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexados nesta modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 

 Neste curso académico e necesario e obrigatorio por motivos excepcionais facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación do alumnado con mó-
dulos suspensos. 

 Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte do alumno e na verificación/cualificación por parte do docente unha serie de traballos, fichas e 
cuestionarios.  

 Estes serán enviados e remitidos vía mail e classroom. 

 Con estas tarefas intentarase axudar ó alumno a que alcance os contidos mínimos e imprescindibles de todas as UDs que ten suspensas do módulo  

 Cada actividade ou tarefa do alumno terá un valor total de 10 puntos. 

 O alumno terá que ter tódalas tarefas entregadas e un mínimo de 5 puntos de media en tódalas tarefas para superar o módulo mediante este items de valoración. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais (mail, videoconferencias) debido a obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha forma online. 

 Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre os recursos aportados polo docente mediante uns cuestionarios que este realizara en classroom 
Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 

Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 
Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (buscar información relacionada, interpretación documentos, novidades técnicas, investigación, etc.) 

 docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e segundo os resultados valorara se son suficientes para alcanzar os obxectivos mínimos propostos 
nesta modificación. 

 Cada tarefa por parte do alumno terá unha cualificación de 1 a 10 puntos expresada na tarefa.  Se non se expresa nada tódalas preguntas, cuestións ou apartados cualifica-
ranse co mesmo valor. 

 Se o alumno entrega tódolos traballos correctamente e a súa valoración e dun  50% sobre o total ou superior considerase que alcanzou os obxectivos mínimos do módulo. 

 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se establece no apartado da proba final de xuño 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Ver programación 

2 Ver programación 

3 Ver programación 

4  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS UNIDADES)  VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS UNIDADES) VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS 
UNIDADES) 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

 

 

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación basearanse sobre todo sobre os recursos aportados polo docente. 
 
Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran imprescindibles 
para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  
 
O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un seguimento mais 
individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía (alumnado con colec-
tividade e sen conectividade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos esixibles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía individualizada, centrándo-
se no problema ou dificultade individual que cada alumno presenta. 

 
Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como soporte Gmail e Classroom, onde se lle colgan os recursos das diferentes UDs. (libros, 
manuais, documentos, vídeos, etc.) 
 
Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes actividades de forma individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 
 
O classroom serve para ir avaliando o alumno de unha forma individual e ver o seu proceso de aprendizaxe. 

 
 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta para de recuperación do modulo son basicamente os utilizados durante o  curso: 
Libro de texto,  
Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  
Apuntes e resumes aportados polo docente 
 
Estes materiais todos os alumno téñenos colgados na aula virtual do centro. 
 
Tamén se utiliza o correo electrónico e o telefono mediante o wasap para que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba teñen dereito tanto os 
alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non as entregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar a 
adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 
A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
 
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo. . Cada exercicio terá unha puntua-
ción segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada pregunta. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 
 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das clases), que o alumno terá que resolver dunha maneira 
axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Esta proba non superará as tres horas de duración. Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comunica-
do o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou se e o caso, a tecno-
loxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 

 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas probas 
poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

-As medidas de atención a diversidade virán determinadas polo grao de diminución física ou psíquica do alumno, tendo unha relación estreita co departamento de orientación e co profesor de apoio á área práctica. 

 

Actividades de reforzo. 

- Creación de prácticas con actividades adecuadas a  progresión da aprendizaxe.  

- Explicacións e prácticas de reforzo individuais.  

- Diferentes actividades que atendan á diversidad na actitude e adquisición de coñecementos do alumnado. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES Laxeiro (Lalín - Pontevedra) 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0455 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN E FREADO 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

RAFAEL CORNADO CASTRO 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

5 SISTEMAS DE FREOS CONVENCIONAIS EN VEHICULOS 

6 SISTEMAS DE FRENOS CON REGULACIÓN ELECTRONICA ABS,ESP,CONTROL DE TRACCIÓN E FREO DE ESTACIONAMENTO ELECTRICO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS UNIDADES)   VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS UNIDADES)  SI NON VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS 
UNIDADES)  
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Identificar as avarías, (causas e efectos) dos sistemas de transmisión e freado, analizando o funcionamento destes, empregando os equipos, medios e técnicas de diagnóstico axeitadas. 

 

Operar destramente os equipos, ferramentas e ferramenta específica necesarios para realizar o mantemento dos sistemas de transmisión e freado 

 

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

RA 1  Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. 

CA 1.1  Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. 

CA 1.2  Relacionáronse as forzas que interveñen nos sistemas de transmisión co desprazamento do vehículo. 

CA 1.3  Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica. 

CA 1.4  Describíronse as características do funcionamento dos embragues e convertedores, e dos seus sistemas de accionamento. 

CA 1.5  Relacionouse a constitución das caixas de cambio e variadores de velocidade do vehículo coas súas características de funcionamento. 

CA 1.6  Describíronse as características de funcionamento dos diferenciais e dos elementos de transmisión do vehículo. 

CA 1.7  Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema. 

CA 1.8  Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. 

RA 2  Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA 2.1  Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 

CA 2.2  Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

CA 2.3  Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo. 

CA 2.4  Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. 

CA 2.5  Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. 

CA 2.6  Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

CA 2.7  Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. 

CA 2.8  Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar. 

CA 2.9  Determináronse as causas da avaría. 

CA 2.10  Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 

CA 2.11  Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
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RA 3  Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

CA 3.1  Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento 

CA 3.2  Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. 

CA 3.3  Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas. 

CA 3.4  Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión de forza. 

CA 3.5  Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas. 

CA 3.6  Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema. 

CA 3.7  Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

 RA 4  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

CA 4.1  Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 

CA 4.2  Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 

CA 4.3  Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados. 

CA 4.4  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

CA 4.5  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

CA 4.6  Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas. 

SISTEMAS DE FREADO 

RA 1  Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. 

CA 1.1  Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes 

CA 1.2  Calculáronse as forzas que actúan sobre as rodas segundo o sistema de freada utilizado. 

CA 1.3  Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto de freos. 

CA 1.4  Describíronse as características dos sistemas de freos do vehículo segundo a súa constitución. 

CA 1.5  Identificáronse as características dos fluídos utilizados nos sistemas de freos. 

CA 1.6  Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica. 

CA 1.7  Interpretouse a función dos elementos de xestión electrónica en relación coa operatividade do sistema. 

CA 1.8  Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. 

RA 2  Localiza avarías nos sistemas de freada, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA 2.1  Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 

CA 2.2  Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

CA 2.3  Seleccionouse e púxose en servizo o equipamento de medida ou control. 

CA 2.4  Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. 

CA 2.5  Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros estipulados. 
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CA 2.6  Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

CA 2.7  Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. 

CA 2.8  Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar. 

CA 2.9  Determináronse as causas da avaría. 

CA 2.10  Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 

CA 2.11  Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

 RA 3  Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

CA 3.1  Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do mantemento. 

CA 3.2  Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. 

CA 3.3  Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, consonte as especificacións técnicas. 

 CA 3.4  Reparouse o sistema de freos de xeito que se asegure a total ausencia de vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos. 

CA 3.5  Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de protección ambiental. 

CA 3.6  Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas. 

CA 3.7  Reparáronse os sistemas antibloqueamento de rodas, de control de tracción e de estabilidade do vehículo. 

CA 3.8  Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema. 

 CA 3.9  Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA 4  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

CA 4.1  Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 

CA 4.2  Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 

CA 4.3  Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados. 

CA 4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

CA 4.5  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

CA 4.6  Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: 

Neste 3º parcial segundo as directrices da xunta, so se traballarán cos alumnos e, de forma non presencial actividades de repaso e reforzo do 1º e 2º parcial, debido o es-
tado de alarma que nos atopamos. Tamén se poderán planificar actividades de ampliación para os alumnos que teñan aprobado o 1º e o 2º parcial. 

 

Debido a que  tódolos alumnos teñen conectividade, utilizaranse medios dixitais como(classroom,  e-mails,) polos cales se lle enviará a documentación pertinente. 

 

Farase un seguimento do traballo que estar a levar a cabo o alumno, (sobre os recursos aportados polo docente) cá axuda duns cuestionarios ou traballos, que este realiza-
rá e reenviará o docente polo mesmo medio que foi recibido no tempo establecido para a súas realización. 

 
Será requisito  imprescindible para superar o módulo, a entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos durante este período de ensi-
nanza non presencial 

Instrumentos: 

       Cada tarefa que realice o alumno daráselle unha cualificación de 1 a 10 puntos.  Se non se expresa nada na mesma, tódalas preguntas, cuestións ou apartados da acti-
vidade cualificaranse co mesmo valor. 
 
Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño para poder de-
mostrar que acadou  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 

 

      Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final de curso que se establece o seu procedemento no apartado: Proba final de xuño. 
 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 
 
Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño para poder de-
mostrar que acadou  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 
 
Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación, podendo sumarlle a  media ata un máximo de 2 puntos pola valoración das tarefas 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  
 
O alumno que non faga a entrega das actividades irá directamente a proba final de xuño. 
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Proba final de xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba teñen dereito tanto 
os alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non as entregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar 
a adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 
A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo. . Cada exercicio terá unha pun-
tuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada proba. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 
 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das clases), que o alumno terá que resolver dunha ma-
neira axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou se e o caso, a 
tecnoloxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  

 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas pro-
bas poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 



 

 

Páxina 8 de 12 

 

 

 

 

 

Avaliación do alumnado  

con 

módulos suspensos 

de 1º 

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexados nesta modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 

 Neste curso académico e necesario e obrigatorio por motivos excepcionais facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación do alumnado con mó-
dulos suspensos. 

 Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte do alumno e na verificación/cualificación por parte do docente unha serie de traballos, fichas e 
cuestionarios.  

 Estes serán enviados e remitidos vía mail e classroom. 

 Con estas tarefas intentarase axudar ó alumno a que alcance os contidos mínimos e imprescindibles de todas as UDs que ten suspensas do módulo  

 Cada actividade ou tarefa do alumno terá un valor total de 10 puntos. 

 O alumno terá que ter tódalas tarefas entregadas e un mínimo de 5 puntos de media en tódalas tarefas para superar o módulo mediante este items de valoración. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais (mail, videoconferencias) debido a obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha forma online. 

 Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre os recursos aportados polo docente mediante uns cuestionarios que este realizara en classroom 
Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 

Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 
Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (buscar información relacionada, interpretación documentos, novidades técnicas, investigación, etc.) 

 docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e segundo os resultados valorara se son suficientes para alcanzar os obxectivos mínimos propostos 
nesta modificación. 

 Cada tarefa por parte do alumno terá unha cualificación de 1 a 10 puntos expresada na tarefa.  Se non se expresa nada tódalas preguntas, cuestións ou apartados cualifica-
ranse co mesmo valor. 

 Se o alumno entrega tódolos traballos correctamente e a súa valoración e dun  50% sobre o total ou superior considerase que alcanzou os obxectivos mínimos do módulo. 

 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se establece no apartado da proba final de xuño 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN NOS VEHICULOS 

2 EMBRAGUES 

3 CAIXAS DE CAMBIOS MANUAIS E AUTOMATICAS, SEMIAUTOMATICAS E VARIADORES 

4 GRUPOS REDUCTORES E DIFERENCIAIS, TRANSMISIOS 4X4,ARBORES E SEMIARBORES 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS UNIDADES)  VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS UNIDADES) VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS 
UNIDADES) 
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           6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación basearanse sobre todo sobre os recursos aportados polo docente. 
 
Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran imprescindibles 
para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  
 
O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un seguimento mais 
individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía (alumnado con colec-
tividade e sen conectividade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos esixibles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía individualizada, centrándo-
se no problema ou dificultade individual que cada alumno presenta. 

 
Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como soporte Gmail e Classroom, onde se lle colgan os recursos das diferentes UDs. (libros, 
manuais, documentos, vídeos, etc.) 
 
Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes actividades de forma individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 
 
O classroom serve para ir avaliando o alumno de unha forma individual e ver o seu proceso de aprendizaxe. 

 
 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta para de recuperación do modulo son basicamente os utilizados durante o  curso: 
Libro de texto,  
Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  
Apuntes e resumes aportados polo docente 
 
Estes materiais todos os alumno téñenos colgados na aula virtual do centro. 
 
Tamén se utiliza o correo electrónico e o telefono mediante o wasap para que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba teñen dereito tanto os 
alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non as entregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar a 
adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 
A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
 
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo. . Cada exercicio terá unha puntua-
ción segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada pregunta. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 
 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das clases), que o alumno terá que resolver dunha maneira 
axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Esta proba non superará as tres horas de duración. Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comunica-
do o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou se e o caso, a tecno-
loxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 

 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas probas 
poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

-As medidas de atención a diversidade virán determinadas polo grao de diminución física ou psíquica do alumno, tendo unha relación estreita co departamento de orientación e co profesor de apoio á 
área práctica. 

 

Actividades de reforzo. 

- Creación de prácticas con actividades adecuadas a  progresión da aprendizaxe.  

- Explicacións e prácticas de reforzo individuais.  

- Diferentes actividades que atendan á diversidad na actitude e adquisición de coñecementos do alumnado. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 Ies Laxeiro 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

  

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinario presuncial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Jose Luis Valenzuela  Senn 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   

 



 

 

Páxina 2 de 10 

 

1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 UD1.- Nocions de electronica dixital 

2 UD2Redes multiplexadas sistemas CAN BUS 

3 UD3. unidades basicas de  electricidade 

4 UD4. Sistemas de  alumeado e sinalizacion 

5 UD5. Sistemas de sinalizacion acustica 

6 UD6- Circuitos electromecanicos  auxiliares 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Ver programacion en todas las unidades  Ver programacion en todas las unidades si si SEgun programacion 

 Materia impartida en los trimestres  primero y segundo, el tercer trimestre seria repaso para recuperacion de los  alumnos pendientes y con 
PD 

   

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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 Para conquerir a superación do módulo haberá que ter superados uns contidos mínimos que se pasan a mencionar. 

Coñecer o funcionamento dos sistemas multiplexados y los circuitos electricos auxiliares do vehiculo.  

Interpretar diagramas de bloques e diagnosticar as averías propias do sistema. 

Comprobación reparación e sustitución dos elementos que compoñen os sistemas de multiplexados e os equipos electromecanicos auxiliares. 

Describir a constitución do sistemas multiplexados e os equipos electromecanicosde  e explicar o funcionamento do mesmo e dos seus  compoñentes. 

Realizar o proceso e procura de averías nos sistemas. Seguimento dos esquemas eléctricos. 

Coñecer a composición e o funcionamento dos sistemas de multiplexados e os equipos electromecanicose máis    utilizados no automóbil (acumuladores, dinamos,alternadores,reguladores, motores de arranque). 

Descripción e análise dos sistemas e dos elementos que os constitúen redes multiplexadas, limpia-lava parabrisas, elevaluas, sistemas de sinalizacion optic e acustica, circuitos de cuadro,  

  Seguimento dos esquemas eléctricos dos sistemas sinalados. 

Realizar o proceso de traballo en canto a desmontaje, verificación e montaxe. 

 Nos contidos teóricos (conceptuais) (4 puntos) realizaranse probas escritas as cales se valorarán sobre 10 puntos, especificando o valor de cada pregunta en dita proba, se non se especifica nada valen todas o mesmo. 

Nos contidos prácticos (procedimentais) (5 puntos) , prácticas no taller e ficha de traballo das mesmas ( 4 puntos), considerase terminada a práctica cando se entrega a ficha de traballo (o tempo asignado a cada prácti   ca será o 
dobre do termpo oficial). Caderno de clase do alumno ( 1 punto) , donde se especificaran e xustificaran as tarefas de cada xornada. 

Nos contidos actitudinais (1 punto) valorarase con 0.2 puntos a orde e a limpeza do entorno de traballo, 0.2 o coidado do material, 0.2 o interese polo traballo, 0.2 o  tempo de realización, 0.2 as normas de seguridade. 

Ademais o alumno para ser avaliado satisfactoriamente terá que superar ó menos co 50% da nota cada un dos apartados anteriores, neste  caso a nota final será a suma dos tres apartados 

anulado o seu exame ou proba práctica. Repetirase, con enunciados e planteamentos totalmente distintos na próxima clase da materia ou fora de horario lectivo no mismo día, ou nos días seguintes a criterio do profesor."       
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: 
Este modulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos están en período de recuperación 

Instrumentos: 
      Este módulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos están en período de recuperación 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 
 
Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño para 
poder demostrar que  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 
 
Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación, podendo sumarlle a  media ata un maximo de 2 puntos pola valoración das tarefas 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  
 
O alumno que non faga a entrega das actividades nin xustifique o motivo irá directamente a proba final de xuño. 
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Proba final de xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de 
xuño. A esta proba teñen dereito tanto os alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou sim-
plemente non as entregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar a adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 
A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do 
modulo. . Cada exercicio terá unha puntuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada proba. Se non se expresa todas terán o mesmo 
valor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 
 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das clases), que o 
alumno terá que resolver dunha maneira axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade 
da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reen-
viadas polos alumnos ou se e o caso, a tecnoloxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas 
relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  

 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os 
alumno as poderán consultar. Estas probas poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
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Avaliación do alumnado  

con 

módulos suspensos 

de 1º 

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexados nesta modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 

 Neste curso académico e necesario e obrigatorio por motivos excepcionais facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación do 
alumnado con módulos suspensos. 

 Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte do alumno e na verificación/cualificación por parte do docente unha serie de 
traballos, fichas e cuestionarios.  

 Estes serán enviados e remitidos vía mail e classroom. 

 Con estas tarefas intentarase axudar ó alumno a que alcance os contidos mínimos e imprescindibles de todas as UDs que ten suspensas do módulo  

 Cada actividade ou tarefa do alumno terá un valor total de 10 puntos. 

 O alumno terá que ter tódalas tarefas entregadas e un mínimo de 5 puntos de media en tódalas tarefas para superar o módulo mediante este items de va-
loración. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais (mail, videoconferencias) debido a obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha forma 
online. 

 Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre os recursos aportados polo docente mediante uns cuestionarios que este realizara 
en classroom Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 

Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 
Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (buscar información relacionada, interpretación documentos, novidades técnicas, investigación, etc.) 

 docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e segundo os resultados valorara se son suficientes para alcanzar os obxectivos mí-
nimos propostos nesta modificación. 

 Cada tarefa por parte do alumno terá unha cualificación de 1 a 10 puntos expresada na tarefa.  Se non se expresa nada tódalas preguntas, cuestións ou 
apartados cualificaranse co mesmo valor. 

 Se o alumno entrega tódolos traballos correctamente e a súa valoración e dun  50% sobre o total ou superior considerase que alcanzou os obxectivos mí-
nimos do módulo. 

 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se establece no apartado da proba final de xuño 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Nº Unidade didáctica 

1 UD1.- Nocions de electronica dixital 

2 UD2Redes multiplexadas sistemas CAN BUS 

3 UD3. unidades basicas de  electricidade 

4 UD4. Sistemas de  alumeado e sinalizacion 

5 UD5. Sistemas de sinalizacion acustica 

6 UD6- Circuitos electromecanicos  auxiliares 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Ver programacion en todas las unidades  Ver programacion en todas las unidades si si SEgun programacion 

 Materia impartida en los trimestres  primero y segundo, el tercer trimestre seria repaso para recuperacion de los  alumnos pendientes y con 
PD 
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Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación basearanse sobre todo sobre os recursos aportados polo docente. 
 
Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran 
imprescindibles para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  
 
O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un 
seguimento mais individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía (alumnado con 
colectividade e sen conectivi-

dade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos esixibles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía individua-
lizada, centrándose no problema ou dificultade individual que cada alumno presenta. 

 
Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como soporte Gmail e Classroom, onde se lle colgan os recursos das diferentes 
UDs. (libros, manuais, documentos, vídeos, etc.) 
 
Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes actividades de forma individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 
 
O classroom serve para ir avaliando o alumno de unha  forma individual e seguir o seu proceso de aprendizaxe. 

 
 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta recuperación do modulo son basicamente os utilizados durante o  curso: 
Libro de texto,  
Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  
Apuntes e resumes aportados polo docente 
Tamén se utiliza o correo electrónico para que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba te-
ñen dereito tanto os alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non as entregaron. Esta proba ou 
probas permitira ó alumno evidenciar a adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 
A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
 
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo. . Cada exercicio 
terá unha puntuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada pregunta. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 
 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das clases), que o alumno terá que re-
solver dunha maneira axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Esta proba non superará as tres horas de duración. Cada cuestión practica terá un valor segundo a 
dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou 
se é o caso, a tecnoloxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemen-
tal do módulo. 

 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os alumno as poderán con-
sultar. Estas probas poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Non procede 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES LAXEIRO 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMV02 ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0453 SISTEMAS AUXILIARES DO MOTOR 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

JOSÉ SEGADE QUINTILLÁN 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   

 



 

 

Páxina 2 de 11 

 

1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 SISTEMAS DE ACENDIDO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 VER PROGRAMACIÓN 

 RA 1/2/3/5 

 VER PROGRAMACIÓN 

 CA1.2/8  CA2.2/3/45/7/8/9/10   CA3.1/2/3/4/5/7/8   
CA5.1/2/3/4/6 

VER 
PROGRAMACIÓN 

(SI) 

(SI) VER PROGRAMACIÓN 

P.E./L.C./T.O. 

MATERIA IMPARTIDA NO 1º TRIMESTRE, O TERCEIRO SERA REPASO PARA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDENTES E CON P.D. 

Nº Unidade didáctica 

2 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN MOTOR OTTO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 VER PROGRAMACIÓN 

 RA1/2/3/4/5 

 VER PROGRAMACIÓN 

 CA1.1/3/4/5/6/7/8   CA2.1/2/3/45/6/7/8/9/10   
CA3.1/2/3/4/5/6/7/8   CA4.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10   
CA5.1/2/3/4/5/6 

VER 
PROGRAMACIÓN 

(SI) 

(SI) VER PROGRAMACIÓN 

P.E./L.C./T.O. 

MATERIA IMPARTIDA NO 1º TRIMESTRE, O TERCEIRO SERA REPASO PARA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDENTES E CON P.D. 

Nº Unidade didáctica 

3 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN MOTOR DIESEL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 VER PROGRAMACIÓN 

 RA1/2/3/4/5 

 VER PROGRAMACIÓN 

 CA1.1/2/3/4/5/6/7/8   CA2.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11   
CA3.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10   CA4.6/7/8/9/10   CA5.1/2/3/4/5/6 

VER 
PROGRAMACIÓN 

(SI) 

(SI) VER PROGRAMACIÓN 

P.E./L.C./T.O. 

MATERIA IMPARTIDA NO 2º TRIMESTRE, O TERCEIRO SERA REPASO PARA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDENTES E CON P.D. 

Nº Unidade didáctica 

4 SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 VER PROGRAMACIÓN 

 RA3/4/5 

 VER PROGRAMACIÓN 

 CA3.2/3/4/6/9   CA4.1/2/3/4/5   CA5.1/2/4/5/6 

VER 
PROGRAMACIÓN 

(SI) 

(SI) VER PROGRAMACIÓN 

P.E./L.C./T.O. 

MATERIA IMPARTIDA NO 2º TRIMESTRE, O TERCEIRO SERA REPASO PARA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDENTES E CON P.D. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Sistemas de acendido: 

   Constitución e funcionamento. 

   Mantemento. 

   Diagnoses, verificación de compoñentes. 

- Sistemas de alimentación de gasolina: 

   Constitución e funcionamento. 

   Mantemento. 

   Diagnose, verificación de compoñentes. 

- Circuítos de control do motor: 

   Constitución e funcionamento. 

   Mantemento. 

   Diagnoses, verificación de compoñentes. 

- Sistemas de alimentación dos motores "Diesel": 

   Sistemas de alimentación: atmosférica e forzada. 

   Constitución e funcionamento. 

   Mantemento. 

   Diagnoses, verificación de compoñentes. 

- Sistemas de anticontaminación: 

   Constitución e funcionamento. 

   Mantemento. 

   Diagnoses, verificación de compoñentes. 

Técnicas de localización de avarías. 

- Ensaios do motor e sistemas de verificación e control. 

- Constitución e funcionamento do sistema. 

- Probas. 

 -Interpretación das curvas características. 

    Relaxes e postas a punto. 

    Técnicas de desmontaxe, montaxe e auxiliares. 

    Comprobación de circuítos. 

    Comprobación dos elementos. 

    Diagnosticar avarías e reparar. 

 -Normas de seguridade no taller. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 
Este modulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos están en período de recuperación. 

Instrumentos: 
      Este módulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos están en período de recuperación. 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 
Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño para poder demostrar os míni-
mos esixibles reflexados nos CA. 

   Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación, podendo sumarlle a  media ata un máximo de 2 puntos pola valoración das tarefas. 
   Os alumnos que perderon o dereito de avaliación continua serán avaliados e cualificados polo apartado 6b. 
   Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  
   O alumno que non faga a entrega das actividades nin xustifique o motivo irá directamente a proba final de xuño. 
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Proba final de xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba teñen dereito tanto os alumnos con 
PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non as entregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar a adquisición dos resultados de 
aprendizaxe establecidos.  

A proba final de xuño constara de dúas partes:  

1ª Contidos conceptuáis (de toda a programación) proba escrita. Valoración  4 puntos. Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da 

materia do modulo. . Cada exercicio terá unha puntuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado no enunciado do exame. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final.  
Esta proba terá un valor dun 40% sobre o total da nota final.  

2ª Contidos procedimentais (de toda a programación) probas prácticas. Valoración 6 puntos. Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo), que o alumno terá que resolver 

dunha maneira axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha.  Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 60% sobre o valor total da nota final.  
A nota final será a suma dos dous apartados. 

Ademais o alumno para ser avaliado satisfactoriamente terá que superar ó menos co 50% da nota cada un dos apartados anteriores, neste  caso a nota final será a suma dos dous apartados. . No caso de que nun 
apartado supere o 40% da nota e a suma dos dous apartados supere os cinco puntos a nota será de cinco, con notas inferiores o 40% nun apartado o alumno será avaliado negativamente. 

Estas probas tanto conceptuais como procedementais poderán facerse en varios días. 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou se e o caso, a tecnoloxía e rede o 
permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  

 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas probas poderanse 
realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 SISTEMAS DE ACENDIDO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   VER PROGRAMACIÓN 

 RA 1/2/3/5 

 VER PROGRAMACIÓN 

 CA1.2/8  CA2.2/3/45/7/8/9/10   CA3.1/2/3/4/5/7/8   CA5.1/2/3/4/6 

VER PROGRAMACIÓN 

P.E./L.C./T.O. 

Nº Unidade didáctica  1 SISTEMAS DE ACENDIDO 

2 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN MOTOR OTTO 1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación  VER PROGRAMACIÓN 

 CA1.2/8  CA2.2/3/45/7/8/9/10   
CA3.1/2/3/4/5/7/8   CA5.1/2/3/4/6 

 

X   VER PROGRAMACIÓN 

 RA1/2/3/4/5 

 VER PROGRAMACIÓN 

 CA1.1/3/4/5/6/7/8   CA2.1/2/3/45/6/7/8/9/10   CA3.1/2/3/4/5/6/7/8   
CA4.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10   CA5.1/2/3/4/5/6 

VER PROGRAMACIÓN 

P.E./L.C./T.O. 

Nº Unidade didáctica 

3 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN MOTOR DIESEL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 X  VER PROGRAMACIÓN 

 RA1/2/3/4/5 

 VER PROGRAMACIÓN 

 CA1.1/2/3/4/5/6/7/8   CA2.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11   CA3.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10   
CA4.6/7/8/9/10   CA5.1/2/3/4/5/6 

VER PROGRAMACIÓN 

P.E./L.C./T.O. 

Nº Unidade didáctica 

4 SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  VER PROGRAMACIÓN 

 RA3/4/5 

 VER PROGRAMACIÓN 

 CA3.2/3/4/6/9   CA4.1/2/3/4/5   CA5.1/2/4/5/6 

VER PROGRAMACIÓN 

P.E./L.C./T.O. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

 

 

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación basearanse sobre todo sobre os recursos aportados polo docente. 
 
Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran imprescindibles para poder alcanzar 
os obxectivos mínimos do modulo.  
 
O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un seguimento mais individualizado de 
cada alumno.  

Metodoloxía (alumnado con colectivi-
dade e sen conectividade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos esixibles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía individualizada, centrándose no problema ou 
dificultade individual que cada alumno presenta. 

 
Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como soporte Gmail e Classroom, onde se lle colgan os recursos das diferentes UDs. (libros, manuais, documentos, 
vídeos, etc.) 
 
Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes actividades de forma individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 
 
O classroom serve para ir avaliando o alumno de unha  forma individual e seguir o seu proceso de aprendizaxe. 

 
 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta recuperación do modulo son basicamente os utilizados durante o  curso: 
Libro de texto,  
Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  
Apuntes e resumes aportados polo docente 
Tamén se utiliza o correo electrónico para que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar a adquisición 
dos resultados de aprendizaxe establecidos.  
A proba final de xuño constara de dúas partes:  

1ª Contidos conceptuáis (de toda a programación) proba escrita. Valoración  4 puntos. Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do 

modulo. . Cada exercicio terá unha puntuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado no enunciado do exame. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final.  
Esta proba terá un valor dun 40% sobre o total da nota final.  

2ª Contidos procedimentais (de toda a programación) probas prácticas. Valoración 6 puntos. Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo), que o alumno terá que resolver dunha maneira 

axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha.  Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 60% sobre o valor total da nota final.  
A nota final será a suma dos dous apartados. 

Ademais o alumno para ser avaliado satisfactoriamente terá que superar ó menos co 50% da nota cada un dos apartados anteriores, neste  caso a nota final será a suma dos dous apartados. . No caso de que nun apartado supere 
o 40% da nota e a suma dos dous apartados supere os cinco puntos a nota será de cinco, con notas inferiores o 40% nun apartado o alumno será avaliado negativamente. 

Estas probas tanto conceptuais como procedementais poderán facerse en varios días. 

A data da proba porase no taboeiro de anuncios do centro, con unha antelación mínima de 15 días naturaís. As datas das probas serán comunicadas os alumnos de forma telemática. 
Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial ou de forma telemática por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e 
procedemental do módulo. Teranse en conta  os traballos e cuestións entregados polos alumnos no período de recuperación. 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas probas poderanse realizar en varios 
días se así o determina o equipo docente.  

Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

As medidas de reforzo dos alumnos que non respondan  a os obxectivos  programados , estarán en función do grado de resposta que teña cada alumno, polo que  serán individualizadas en cada momento, e a ser posible fora de 
horario escolar, de acordo co alumn . 

Consistirán en exercicios de estudio ou traballos escritos e prácticos que o alumno poida  facer no domicilio familiar ou noutro lugar. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES Laxeiro (Lalín - Pontevedra) 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0458 SISTEMAS DE SEGURIDADE E CONFORTABILIDADE 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

RAFAEL CORNADO CASTRO 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 VENTILACIÓN,CALEFACION E AIRE ACONDICIONADO 

2 Sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort 

3 Seguridade pasiva 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin-
dible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 

neste cur-
so 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS UNIDADES)  VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS UNIDADES) VER 
PROGRAMACIÓN 

VER 
PROGRAMACIÓN VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  

AS UNIDADES)  

MATERIA IMPARTIDA NO 1º E 2º TRIMESTRE, O TERCEIRO SERÁ DE REPASO PARA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDENTES E CON P.D. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

Para  a superación do módulo haberá que ter superados uns contidos mínimos que se pasan a mencionar: 

1-Coñecer o funcionamento dos sistemas de calefacción e ventilación do vehículo.  

2-Interpretar diagramas de bloques e diagnosticar as averías propias do sistema. 

3-Comprobación reparación e sustitución dos elementos que compoñen os sistemas de calefacción. 

4-Describir a constitución do sistema de aire acondicionado e climatizadores e explicar o funcionamento do mesmo e dos seus compoñentes. 

5-Realizar o proceso de reciclaje e recarga de gas nos sistemas.  

6-Realizar o proceso e procura de averías nos sistemas. Seguimento dos esquemas eléctricos. 

7-Coñecer a composición e o funcionamento dos sistemas de seguridade e confort máis    utilizados no automóbil (airbag, cinto pretensores , elevaluas, peche centra-
lizado). 

8-Descripción e análise dos sistemas e dos elementos que os constitúen (airbag, cintos pretensores , elevaluas, peche centraliza-do). 

8-Seguimento dos esquemas eléctricos dos sistemas sinalados. 

9-Realizar o proceso de traballo en canto a desmontaje, verificación e montaxe. 

10-Características dos equipos de son.  Función de cada un dos compoñentes que os forman. 

11-Describir o proceso de montaxe dos equipos de son . 

12-Estudo das lúas empregadas nos automóbiles. Explicar os procesos de desmontaje e montaxe de lúas. 

13-Características dos equipos de alarma.  Función de cada un dos compoñentes que os forman. 

14-Desmontaxe e montaxe dos elementos que forman o equipo de alarma. Verificación da mesma e do esquema eléctrico.  

15-Sistemas de antiarranque. Coñecer a composición o funcionamento e diagnose do sistema 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: 
Este modulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos están en período de recuperación 

Instrumentos: 
      Este módulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos están en período de recuperación 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 
 
Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou superior cá realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño para 
poder demostrar que  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 
 
Calcularase a media da 1ª e 2ª avaliación, podendo sumarlle a  media ata un maximo de 2 puntos pola valoración das tarefas 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  
 
O alumno que non faga a entrega das actividades nin xustifique o motivo irá directamente a proba final de xuño. 



 

 

Páxina 5 de 10 

 

 

Proba final de xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de 
xuño. A esta proba teñen dereito tanto os alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou sim-
plemente non as entregaron. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar a adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 
A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do 
modulo. . Cada exercicio terá unha puntuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada proba. Se non se expresa todas terán o mesmo 
valor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 
 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das clases), que o 
alumno terá que resolver dunha maneira axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Cada cuestión practica terá un valor segundo a dificultade 
da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reen-
viadas polos alumnos ou se e o caso, a tecnoloxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas 
relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  

 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os 
alumno as poderán consultar. Estas probas poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
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Avaliación do alumnado  

con 

módulos suspensos 

de 1º 

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexados nesta modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 

 Neste curso académico e necesario e obrigatorio por motivos excepcionais facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación do 
alumnado con módulos suspensos. 

 Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte do alumno e na verificación/cualificación por parte do docente unha serie de 
traballos, fichas e cuestionarios.  

 Estes serán enviados e remitidos vía mail e classroom. 

 Con estas tarefas intentarase axudar ó alumno a que alcance os contidos mínimos e imprescindibles de todas as UDs que ten suspensas do módulo  

 Cada actividade ou tarefa do alumno terá un valor total de 10 puntos. 

 O alumno terá que ter tódalas tarefas entregadas e un mínimo de 5 puntos de media en tódalas tarefas para superar o módulo mediante este items de va-
loración. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais (mail, videoconferencias) debido a obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha forma 
online. 

 Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre os recursos aportados polo docente mediante uns cuestionarios que este realizara 
en classroom Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 

Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 
Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (buscar información relacionada, interpretación documentos, novidades técnicas, investigación, etc.) 

 docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e segundo os resultados valorara se son suficientes para alcanzar os obxectivos mí-
nimos propostos nesta modificación. 

 Cada tarefa por parte do alumno terá unha cualificación de 1 a 10 puntos expresada na tarefa.  Se non se expresa nada tódalas preguntas, cuestións ou 
apartados cualificaranse co mesmo valor. 

 Se o alumno entrega tódolos traballos correctamente e a súa valoración e dun  50% sobre o total ou superior considerase que alcanzou os obxectivos mí-
nimos do módulo. 

 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se establece no apartado da proba final de xuño 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 VENTILACIÓN,CALEFACION E AIRE ACONDICIONADO 

2 Sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort 

3 Seguridade pasiva 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

UD.3 UD.3 

UD.2 
 VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS UNIDADES)  VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS UNIDADES) VER PROGRAMACIÓN (EN TODAS  AS 

UNIDADES) 
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           6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación basearanse sobre todo sobre os recursos aportados polo docente. 
 
Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran 
imprescindibles para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  
 
O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un 
seguimento mais individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía (alumnado con 
colectividade e sen conectivi-

dade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos esixibles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía individua-
lizada, centrándose no problema ou dificultade individual que cada alumno presenta. 

 
Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como soporte Gmail e Classroom, onde se lle colgan os recursos das diferentes 
UDs. (libros, manuais, documentos, vídeos, etc.) 
 
Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes actividades de forma individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 
 
O classroom serve para ir avaliando o alumno de unha  forma individual e seguir o seu proceso de aprendizaxe. 

 
 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta recuperación do modulo son basicamente os utilizados durante o  curso: 
Libro de texto,  
Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  
Apuntes e resumes aportados polo docente 
Tamén se utiliza o correo electrónico para que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), e tal como se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño. A esta proba te-
ñen dereito tanto os alumnos con PD como os alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de recuperación ou simplemente non as entregaron. Esta proba ou 
probas permitira ó alumno evidenciar a adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 
A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
 
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais da materia do modulo. . Cada exercicio 
terá unha puntuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada pregunta. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 
 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión das clases), que o alumno terá que re-
solver dunha maneira axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha. Esta proba non superará as tres horas de duración. Cada cuestión practica terá un valor segundo a 
dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas actividades reenviadas polos alumnos ou 
se é o caso, a tecnoloxía e rede o permite, realizarase de forma online por medio dunhas cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemen-
tal do módulo. 

 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do centro, onde os alumno as poderán con-
sultar. Estas probas poderanse realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo e forma para a súa valoración final.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Non procede 
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Galicia. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758  Laxeiro 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

ELE Electricidade e electrónica 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0234 Electrotecnia 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral - ordinario Presencial 1º CMELE 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Roberto Eiriz Seijas 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 Circuitos eléctricos de corrente continua 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de 
corrente continua aplicando principios e conceptos básicos de 
electricidade. 

CA1.1 Identificáronse as características de condutores, illantes e 
semicondutores, e diferenciouse o seu comportamento. 

SI SI 
PE.1 - Identificación de conductores, 
illantes e semiconductores 

  CA1.2 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos 
circuítos eléctricos.  

SI SI PE.2 - Identificación de simbolos en 
circuitos 

  CA1.3 Interpretáronse e realizáronse esquemas de circuítos 
eléctricos, utilizando simboloxía normalizada. 

SI SI PE.3 - Interpretación de esquemas de 
circuitos 

  CA1.4 Identificáronse as principais magnitudes eléctricas e utilizá-
ronse correctamente as súas unidades. 

SI SI PE.4 - Identificación de magnitudes eléc-
tricas 

  CA1.5 Resolvéronse problemas sobre a Lei de Ohm e a variación 
da resistencia coa temperatura. 

SI SI PE.5 - Resolución de problemas sobre a 
Lei de Ohm 

  CA1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento 
eléctricos.  

SI SI 
PE.6 - Cálculos de potencia e enerxía  

  CA1.7 Recoñecéronse os efectos químicos e térmicos da electri-
cidade.  

SI SI 
PE.7 - Efectos químicos e térmicos  

  CA1.8 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de resistencias.  
 

SI SI 
PE.8 - Agrupacións serie e paralelo 

  CA1.9 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de CC que 
abranguen conexións serie e paralelo, ou varias mallas. 

SI SI 
PE.9 - Cálculos en circuitos de C.C. 
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  CA1.10 Utilizáronse correctamente as unidades de cada magnitu-
de.  

SI SI PE.10 - Utilización correcta de magnitu-
des 

  CA1.11 Identificáronse as características e as formas de conexión 
de aparellos de medida de tensión e intensidade. 

SI SI PE.11 - Conexión de aparellos de medi-
da 

  CA1.12 Realizáronse medidas de tensión e intensidade tendo en 
conta as normas de seguridade dos equipamentos e das persoas 

SI SI PE.12 - Medidas de tensión e intensida-
de 

  CA1.13 Recoñecéronse as propiedades e a función dos conden-
sadores.  

NON NON  PE.13 - Propiedades e funcións dos 
condensadores 
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Nº Unidade didáctica 

2 Electromagnetismo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 - Recoñece os principios do electromagnetismo, describe as 
interaccións entre campos magnéticos e condutores eléctricos, e 
relaciona a Lei de Faraday co principio de funcionamento das 
máquinas eléctricas. 

CA1.1 Recoñecéronse as características dos imáns e dos cam-
pos magnéticos que orixinan.  

 

SI SI PE.1 - Caracteristicas dos imans e dos S  
campos magnéticos 

  CA1.2 Recoñecéronse os campos magnéticos creados por con-
dutores percorridos por correntes eléctricas. 

SI SI PE.2 - Campos creados por conductores 
recorridos pos correntes 

  CA1.3 Realizáronse cálculos básicos de circuítos magnéticos, 
utilizando as magnitudes axeitadas e as súas unidades. 

SI SI PE.3 - Cálculos de circuitos magnéticos 

  CA1.4 Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre co-
rrentes eléctricas.  

SI SI PE.4 - Acción de campos magnéticos 
sobre correntes 

  CA1.5 Describíronse as experiencias de Faraday. SI SI PE.5 - Experiencia de Faraday 

  CA1.6 Relacionouse a Lei de indución de Faraday coa produción 
e a utilización da enerxía eléctrica. 

NON NON PE.6 - Lei de Faraday e producción de 
enerxía 

  CA1.7 Recoñeceuse o fenómeno da autoindución.  SI SI PE.7 - Autoinduccción 

  CA1.8 Recoñeceuse o fenómeno de interferencia electromagnéti-
ca. 

NON NON PE.8 - Interferencia electromagnética 
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Nº Unidade didáctica 

3 Corrente alterna monofásica e trifásica 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA2 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de CA  
monofásica, aplicando as técnicas máis axeitadas. 

CA2.1 Identificáronse as características dun sinal sinusoidal.  SI SI PE.1 - Identificación dun sinal sinusoidal 

  CA2.2 Identificouse a simboloxía normalizada. SI SI PE.2 - Identificación de simboloxía  
normalizada 

  CA2.3 Recoñecéronse os valores característicos da CA. SI SI PE.3 - Valores característicos da C.A. 

  CA2.4 Describíronse as relacións entre tensión, intensidade e 
potencia en circuítos básicosde CA con resistencia, con autoindu-
ción pura e con condensador.  

SI SI PE.4 - Relacions entre tensión, intensida-
de e potencia 

  CA2.5 Realizáronse cálculos de tensión, intensidade e potencia 
en circuítos de CA con acoplamento serie de resistencias, bobi-
nas e condensadores. 

SI SI PE.5 - Cálculos de tensión , intensidade e 
potencia en C.A. 

  CA2.6 Debuxáronse os triángulos de impedancias, tensións e 
potencias en circuítos de CA con acoplamento serie de resisten-
cias, bobinas e condensadores. 

SI SI PE.6 - Trángulos de impedancia tensión e 
potencias 

  CA2.7 Calculouse o factor de potencia de circuítos de CA.  SI SI PE.7 - Cálculo do factor de potencia 

  CA2.8 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.  SI SI PE.8 - Selección do equipamento de 
medida axeitado 

  CA2.9 Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e 
factor de potencia, tendo en conta as normas de seguridade dos 
equipamentos e das persoas. 

SI SI PE.9 - Medida de tensións, intensidade e 
factor de potencia 

  CA2.10 Relacionouse o factor de potencia co consumo de enerxía 
eléctrica 

SI SI PE.10 - Relación do factor de potencia co 
consumo de enerxía 

  CA2.11 Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia dunha 
instalación.  

SI SI PE.11 - Mellora do factor de potencia 

  CA2.12 Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas mono-
fásicas de CA.  

NON NON PE.12 - Caida de tensión en liñas  
monofásicas 
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  CA2.13 Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplica-
cións. 

NON SI PE.13 - Resonancia 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Os CONTIDOS MÍNIMOS que se esixirán para superar o módulo serán os seguintes: 
 
UD 1 Corrente continua: 
- Circuíto eléctrico. 
- Simboloxía. 
- Intensidade da corrente. 
- Mantemento da corrente: d.d.p. 
- Sentido real e convencional da corrente. 
- Unidades de intensidade e tensión eléctricas. 
- Simboloxía. 
- Instrumentos para medir a corrente e a tensión. 
- Resistencia eléctrica. 
- Lei de Ohm. 
- Resistencia dun condutor. 
- Unidade de resistencia e resistividade. 
- Potencia eléctrica. 
- Enerxía eléctrica. 
- Efecto térmico da electricidade. 
- Lei de Joule. 
- Medida de resistencia. 
- Lei de Ohm xeneralizada para circuítos de CC. 
- Asociación de resistencias. 

- Medidas de tensión e intensidade en circuítos de CC. 
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UD 2 Electromagnetismo: 
 
- Magnetismo. 
- Campo magnético producido por un imán. 
- Campo magnético creado por unha corrente eléctrica. 
- Materiais magnéticos. 
- Histérese magnética. 
- Circuítos magnéticos. 
- Magnitudes magnéticas. 
- Correntes de Foucault. 
- Autoindución: coeficiente de autoindución. 
 
UD 3 Corrente alterna monofásica e trifásica: 
 
- Valores característicos das sinais de alterna. 
- Comportamento dos receptores elementais en CA monofásica: resistencia, bobina pura e condensador. 
- Simboloxía. 
- Circuítos RLC serie en CA monofásica. 
- Potencia en CA monofásica. 
- Factor de potencia. 
- Resolución de circuítos de CA monofásica. 
- Cálculos en instalacións monofásicas. 
- Medidas de tensión, intensidade e potencia en circuítos monofásicos. 
- Medidas de frecuencia. 
- Medidas do factor de potencia. 
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O modo de cualificación de cada un dos instrumentos de avaliación mencionados, así como o seu peso na cualificación do 1º e 2º trimestre é o seguinte: 

 

   Proba escrita, parte teoría (35%) 

   Proba escrita, parte problemas (45%) 

               Traballos individuais na aula (20%) 

 

O alumno superará o Módulo cando acade o 50 % dos obxectivos de cada apartado . 
 
Os traballos e exercicios propostos na plataforma telemática Classroom no 3º trimestre únicamente poden valer para subir nota, como máximo 1,5 puntos. 
 
A cualificación final é a media das cualificacións de cada UD do 1º e 2º trimestre, máis 1,5 puntos máximo da cualificación dos traballos enviados de forma telemática 
no 3º trimestre. 
 
Os traballos via Classroom do 3º trimestre cualificanse cada semana (0 a 10 puntos), o final do trimestre realizase a media e ponderarán o 15% (1,5 puntos máximo) 
que se sumará a media do 1º e 2º trimestre. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 Circuitos eléctricos de corrente continua 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente 
continua aplicando principios e conceptos básicos de electricidade. 

CA1.1 Identificáronse as características de condutores, illantes e semicon-
dutores, e diferenciouse o seu comportamento. 

PE.1 - Identificación de conductores, 
illantes e semiconductores 

    CA1.2 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos 
eléctricos.  

PE.2 - Identificación de simbolos en 
circuitos 

    CA1.4 Identificáronse as principais magnitudes eléctricas e utilizáronse 
correctamente as súas unidades. 

PE.4 - Relacions entre tensión, intensida-
de e potencia 

    CA1.5 Resolvéronse problemas sobre a Lei de Ohm e a variación da resis-
tencia coa temperatura. 

PE.5 - Cálculos de tensión , intensidade e 
potencia en C.A. 

    CA1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctricos.  PE.6 - Trángulos de impedancia tensión e 
potencias 

    CA1.7 Recoñecéronse os efectos químicos e térmicos da electricidade.  PE.7 - Cálculo do factor de potencia 

    CA1.8 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de resistencias.  
 

PE.8 - Selección do equipamento de 
medida axeitado 

    CA1.9 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de CC que abranguen 
conexións serie e paralelo, ou varias mallas. 

PE.9 - Medida de tensións, intensidade e 
factor de potencia 

    CA1.10 Utilizáronse correctamente as unidades de cada magnitude.  PE.10 - Relación do factor de potencia co 
consumo de enerxía 

    CA1.11 Identificáronse as características e as formas de conexión de 
aparellos de medida de tensión e intensidade. 

PE.11 - Mellora do factor de potencia 

    CA1.12 Realizáronse medidas de tensión e intensidade tendo en conta as 
normas de seguridade dos equipamentos e das persoas 

PE.12 - Caida de tensión en liñas  
monofásicas 
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Nº Unidade didáctica 

2 Electromagnetismo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 – Recoñece os principios do  electromagnetismo, describe as 
interaccións entre campos magnéticos e condutores eléctricos, e rela-
ciona a Lei de Faraday co principio de funcionamento das máquinas 
eléctricas. 

CA1.1 Recoñecéronse as características dos imáns e dos campos magné-
ticos que orixinan.  

 

PE.1 - Caracteristicas dos imans e dos S  
campos magnéticos 

    CA1.2 Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores 
percorridos por correntes eléctricas. 

PE.2 - Campos creados por conductores 
recorridos pos correntes 

    CA1.3 Realizáronse cálculos básicos de circuítos magnéticos, utilizando as 
magnitudes axeitadas e as súas unidades. 

PE.3 - Cálculos de circuitos magnéticos 
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Nº Unidade didáctica 

3 Corrente alterna monofásica e trifásica 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de CA  mono-
fásica, aplicando as técnicas máis axeitadas. 

CA2.1 Identificáronse as características dun sinal sinusoidal.  PE.1 - Identificación dun sinal sinusoidal 

    CA2.2 Identificouse a simboloxía normalizada. PE.2 - Identificación de simboloxía  
normalizada 

    CA2.3 Recoñecéronse os valores característicos da CA. PE.3 - Valores característicos da C.A. 

    CA2.4 Describíronse as relacións entre tensión, intensidade e potencia en 
circuítos básicosde CA con resistencia, con autoindución pura e con con-
densador. 
 

PE.4 - Relacions entre tensión, intensida-
de e potencia 

    CA2.5 Realizáronse cálculos de tensión, intensidade e potencia en circuí-
tos de CA con acoplamento serie de resistencias, bobinas e condensado-
res. 

PE.5 - Cálculos de tensión , intensidade e 
potencia en C.A. 

    CA2.6 Debuxáronse os triángulos de impedancias, tensións e potencias en 
circuítos de CA con acoplamento serie de resistencias, bobinas e conden-
sadores. 

PE.6 - Trángulos de impedancia tensión e 
potencias 

    CA2.7 Calculouse o factor de potencia de circuítos de CA.  PE.7 - Cálculo do factor de potencia 

    CA2.11 Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia dunha instala-
ción.  

PE.11 - Mellora do factor de potencia 

 



 

 

Páxina 13 de 14 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

As actividades de recuperación consisten en actividades complementarias que se propoñen aos alumnos que non superan os mínimos esixibles en cada unha das 
sesións de avaliación programadas. As actividades de recuperación que se van propoñer serán do seguinte tipo: 
 
- Traballos escritos relacionados cos resultados non alcanzados tanto de conceptos teóricos coma de resolución de circuitos, emprego de 
  simboloxía, e realización de cálculos e medidas eléctricas. 
- Repetición de informes ou memorias que non superen a avaliación positiva. 

- Ademais o alumno fará unha proba escrita de recuperación con parte de teoría e problemas baseada nos traballos propostos. A proba que se realizará antes da ava-
liación final de ser posible realizarase de forma presencial, en caso contrario empregaranse as canles telemáticas para a súa realización.  

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua (10% de faltas de asistencia sen xustificar), terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación 
previa á avaliación final, de ser posible esta proba realizarase de forma presencial, de non poder facerse deste xeito realizarase en modo videoconferencia. 

 

Para esta proba empregaranse os criterios de  avaliación descritos no apartado 1, con parte de teoría e problemas, cada parte cualificase de 0 a 10, para a supera-
ción do módulo requírese un mínimo de nota de 5 en cada unha das partes. A nota final será a media aritmética. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

Baseándonos no principio de normalización e integración escolar, as actividades de cada unidade didáctica prográmanse segundo diferentes graos 

de dificultade: 

 

Actividades básicas que están ao alcance de todos os alumnos. 
Actividades de reforzo, para os alumnos que no logran rematar as básicas. 

Actividades de ampliación para os alumnos con un ritmo de aprendizaxe máis rápido. 

 

Aos alumnos que non teñan o progreso académico esperado, tan pronto como se detecte o retraso, propoñeráselles actividades que podan realizar de forma autónoma 
e contarán coa disponibilidade do profesorado para resolver dúbidas e responder a cuestións. Estas actividades basearanse no estudo do libro de texto, na consulta de 
catálogos e no emprego de Internet. 
 
No 3º trimestre prepáranse exercicios e traballos moi especificos para a modalidade online, con preguntas concretas e moi secuenciais, partindo sempre do sinxelo de 
cara o complexo e facendo sempre referencia a parte de teoría relacionada así coma notas aclaratorias relativo a fórmulas no caso de ser necesarias. Abrense as can-
les de videoconferencia, e-mail, comentarios de Classroom para establecer comunicación e aclarar dúbidas. 
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

1 Electrónica Dixital

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, 
e determina as súas características e as súas 
aplicacións. 

  CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e 
códigos. PE.1 - sistemas de numeración e códigos

si si  PE.1 - sistemas de numeración e 
códigos

 RA2 - Recoñece circuítos lóxicos secuenciais, e 
determina as súas características e as súas 
aplicacións. 

  CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais 
utilizadas nos circuítos electrónicos dixitais. 

si si  PE.2 - funcións lóxicas

  CA1.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a 
simboloxía acaída.

si si  PE.3 - circuítos lóxicos

  CA1.5 Identificáronse os compoñentes e os bloques 
funcionais. 

si si  PE.4 - bloques funcionais

Nº Unidade didáctica

2 Electrónica Analóxica

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as 
súas características e as súas aplicacións.

 CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes. si si  PE.1 - circuítos con compoñentes pasivos
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  CA1.2 Describíronse os parámetros e as magnitudes que 
caracterizan os circuítos con compoñentes pasivos

si si PE.2 - parámetros e as magnitudes que
caracterizan os circuítos con compoñentes

pasivos

  CA1.4 Identificouse a simboloxía normalizada. normalizada si si   PE.3 - simboloxía

  CA1.9 Describíronse as aplicacións reais deste tipo de circuítos. si si  PE.3 - aplicacións

 RA2 - Recoñece fontes de alimentación, e determina  as súas 
características e as súas aplicacións.

 CA1.6 Describíronse os tipos de rectificadores e de filtros. si si  PE.3 - rectificadores e filtros

   CA2.1 Describíronse as diferenzas entre fontes conmutadas e non 
conmutadas. 

non non  PE.4 - fontes conmutadas e non 
conmutadas

   CA2.2 Describiuse o funcionamento dos bloques que compoñen os 
sistemas completos de alimentación. 

non si  PE.5 - funcionamento• 

   CA2.3 Identificáronse as características máis salientables 
proporcionadas por fabricantes consultando información técnica e 
comercial.

non si  LC.1 - información técnica e comercia

  CA2.4 Describíronse as configuracións de circuítos reguladores 
integrados. 

non non  PE.6 - circuítos reguladores integrados

  CA2.5 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro
[Si ],  osciloscopio [NON] etc. 

Si / non si / non  OU.1 - instrumentos de medida

   CA2.6 Describíronse as aplicacións reais. Non Non  PE.7 - aplicacións

  CA2.7 Verificouse o funcionamento de fontes conmutadas. Non Non  PE.8 - fontes conmutadas

  CA2.8 Describíronse aplicacións reais das fontes conmutadas. Non Non  PE.9 - aplicacións fontes conmutada

 RA4 - Recoñece sistemas electrónicos de potencia, e verifica as súas 
características e o seu funcionamento.

 CA4.1 Recoñecéronse os elementos dos sistemas electrónicos de 
potencia. 

Non Non  PE.3 - sistemas electrónicos de control de 
potencia

  CA4.2 Identificouse a función de cada bloque do sistema. Non Non  PE.4 - sistemas electrónicos de control de 
potenci

  CA4.3 Enumeráronse as características máis salientables dos 
compoñentes. 

Non Non  PE.5 - sistemas electrónicos de control de 
potencia

   CA4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos. Non Non  OU.1 - sistemas electrónicos de control de 
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potencia

  CA4.5 Verificouse o funcionamento dos compoñentes (tiristor, diac, 
triac, etc.). 

Non Non  OU.2 - tiristor, diac, triac

  A4.6 Identificouse a simboloxía normalizada. Non Non   PE.6 - simboloxía normalizada

   CA4.8 Visualizáronse os sinais máis significativos. Non Non  LC.1 - sinais

   CA4.9 Describíronse aplicacións reais dos sistemas de alimentación 
controlados. 

Non Non  PE.7 - aplicacións

  CA4.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e 
comercial de diversos fabricantes.

Non Non 

OU.4 - información técnica e comercial

 RA3 - Recoñece circuítos amplificadores, e determina as súas 
características e as súas aplicacións.

 CA3.2 Describíronse os parámetros e as características dos circuítos 
amplificadores.

Non Non  PE.4 - circuítos amplificadores

  CA3.3 Identificáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen 
nos esquemas.

Non Non  PE.5 - circuítos amplificadores

  CA3.4 Montáronse ou simuláronse circuítos. Non Non  OU.1 - circuítos

  CA3.5 Verificouse o seu funcionamento. Non Non  OU.2 - funcionamento

  CA3.6 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados. Non Non  OU.3 - instrumentos de medida

  CA3.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos amplificadores. Non Non  PE.6 - aplicacións reais dos circuítos 
amplificadores 

  CA3.8 Consultouse e interpretouse información técnica e comercial 
de diversos fabricantes. 

Non Non  OU.4 - información técnica e comercial de 
fabricantes

 RA5 - Recoñece circuítos de temporización e oscilación, e verifica as 
súas características e o seu funcionamento.

 CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes dos circuítos de 
temporización e oscilación con dispositivos integrados. 

Non Non  PE.3 - circuítos xeradores de sinais e 
circuitos non lineais 

  CA5.2 Describiuse o funcionamento de temporizadores e 
osciladores. 

Non Non  OU.1 - funcionamento de temporizadores 
e osciladores 

  CA5.3 Verificouse o funcionamento dos circuítos de temporización e 
dos circuítos osciladores. 

Non Non  OU.2 - o funcionamento dos circuítos de 
temporización e dos circuítos osciladores

  CA5.4 Identificouse a simboloxía normalizada. Non Non  PE.4 - simboloxía normalizada
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  CA5.5 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados. Non Non  OU.3 - instrumentos de medida

  CA5.6 Montáronse ou simuláronse circuítos. Non Non  OU.4 - circuítos xeradores de sinais e 
circuitos non lineais 

  CA5.7 Visualizáronse os sinais máis significativos. Non Non  OU.5 - circuítos xeradores de sinais e 
circuitos non lineais 

  CA5.8 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos 
integrados de temporización e oscilación. 

Non Non  PE.5 - aplicacións reais dos circuítos con 
dispositivos integrados de temporización e 
oscilación

  CA5.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e 
comercial de diversos fabricantes.

Non Non  OU.6 - información técnica e comercial de 
fabricantes

 RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as 
súas características e as súas aplicacións.

 CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen 
nos esquemas.

Si Si  TO.1 - circuítos electrónicos

  CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos. Si Si  OU.1 - circuítos electrónicos

  CA1.8 Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos 
compoñentes dos sistemas. 

Si Si  PE.2 - circuítos electrónico

  CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e 
comercial de diversos fabricantes.

Si Si  LC.2 - información técnica e comercial de 
fabricantes. 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

5.1.- Os mínimos exixibles para superar o módulo serán os seguintes:

* Compoñentes electrónicos pasivos
Coñecer compoñentes pasivos e as aplicacións. Describir parámetros e magnitudes dos compoñentes pasivos. Utilizar aparatos de medida adecuados en cada caso. 
* Compoñentes electrónicos activos. Coñecer as aplicacións típicas de díodos e transistores. Analizar circuítos de polarización de transistores medindo as magnitudes eléctricas 
características.
[En parte]* Fontes de alimentación. Coñecer os bloques que forman unha F.A. [Non]Describir rectificadores e filtros. Realizar medidas con instrumentos adecuados nas F.A.
[Non] * Circuítos de control de potencia. Coñecer o funcionamento e características dos semicondutores de control de potencia. Describir o funcionamento dos circuítos electrónicos 
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básicos con semicondutores de control de potencia. Simular circuítos calculando as magnitudes básicas características do circuíto.
[Non]* Amplificador operacional e circuítos lineais. Describir diferentes tipos de configuración de amplificadores. Coñecer a composición interna dos amplificadores operacionais. 
Simular circuítos con amplificadores operacionais e verificar o seu funcionamento.
[Non]* Xeradores de sinal e circuítos non lineais. Identificar os compoñentes e describir o tipo, funcionamento e características dos circuítos comparadores, multivibradores e 
osciladores. Simular circuítos, verificando o seu funcionamento (circuítos temporizadores, osciladores, comparadores).
* Fundamentos de electrónica dixital. Describir as funcións lóxicas empregadas en circuítos dixitais. Identificar as portas lóxicas. Simulación de circuítos realizados con portas lóxicas, 
verificando o seu funcionamento.
* Circuítos combinacionais. Identificar os bloques funcionais combinacionais básicos. Interpretar o funcionamento e características dos bloques funcionais combinacionais como os 
codificadores, decodificadores, multiplexores e comparadores. Simular circuítos con bloques funcionais combinacionais verificando o funcionamento.
* Circuítos secuenciais. Coñecer as diferenzas entre sistemas síncronos e asíncronos. Identificar compoñentes e bloques funcionais de circuítos secuenciais. Simular circuítos 
secuenciais verificando o funcionamento.

5.2.- Os criterios de cualificación
    A consecución dos obxectivos e destrezas básicos, mínimos exixibles desta materia pasan necesariamente polo dominio das ferramentas e técnicas axeitadas e por ser capaz de levar 
á aula taller o aprendido durante a exposición dos contidos conceptuais. De feito, é na aula taller, na realización de aplicacións prácticas e na construción de proxectos na cal estes 
contidos cobran sentido, poden ser asimilados e se pode profundar nos mesmos dunha forma máis natural, amena e eficaz para o alumnado, ao mesmo tempo que se lles dota de 
estratexias e recursos que lles axuden na súa vida profesional. Debe ser, por tanto, tamén unha das partes importantes da avaliación do alumnado.
De forma xeral, podemos dicir que de cara á avaliación dos alumnos e alumnas se terán en conta prioritariamente por un lado a asimilación dos contidos teóricos e por outro a 
capacidade do alumnado para levar á práctica os mesmos. A primeira parte será avaliada por medio de probas escritas, entrega de exercicios puntuais (láminas de debuxo, memorias 
de proxectos, boletíns de exercicios...) e eventualmente realización de traballos de busca de información e de ampliación nos contidos. A segunda parte será avaliada por medio do 
traballo na aula-taller: avaliación dos proxectos realizados, das prácticas puntuais que se establezan, do bo uso das ferramentas e do emprego das técnicas axeitadas, do respecto ás 
normas de traballo no taller, etc. O peso estimativo de cada parte para o módulo de Electrónica dividirase a partes iguais entre a parte teórica e a parte práctica.
Dicir, no tocante ao método de avaliación, que entendemos que un alumno ou alumna non pode ter avaliación positiva nesta materia se non cumpre os requisitos mínimos en calquera
das facetas expostas no parágrafo anterior, dado que están intimamente ligadas. Isto levarase a cabo establecendo unha cualificación mínima en tódalas partes importantes (teórica e 
práctica) que, de non ser acadada, producirá unha avaliación negativa globalmente na materia para o alumno ou alumna. Esta cualificación mínima non será superior a unha nota de 4 
(proporcionalmente) en calquera das partes.
O modo de cualificación de cada un dos instrumentos de avaliación mencionados, así como o seu peso na cualificación do 1º e 2º trimestre é o seguinte: 
  Proba escrita, parte teoría (25%) 
  Proba escrita, parte problemas (25%)                
  Prácticas, Traballos de montaxe e simulación na aula (50%) 
 
O alumno superará o Módulo cando acade o 50 % dos obxectivos de cada apartado . 
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Os traballos e exercicios propostos na plataforma telemática Classroom no 3º trimestre únicamente poden valer para subir nota, como máximo 1,5 puntos. 
 
A cualificación final é a media das cualificacións de cada UD do 1º e 2º trimestre, máis 1,5 puntos máximo da cualificación dos traballos enviados de forma telemática no 3º trimestre.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Electrónica Dixital

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 1ª aval. 2ª aval. Instrumento de avaliación

 RA1 - Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, 
e determina as súas características e as súas 
aplicacións. 

  CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e 
códigos. PE.1 - sistemas de numeración e códigos

non si  PE.1 - sistemas de numeración e 
códigos

 RA2 - Recoñece circuítos lóxicos secuenciais, e 
determina as súas características e as súas 
aplicacións. 

  CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais 
utilizadas nos circuítos electrónicos dixitais. 

non si  PE.2 - funcións lóxicas

  CA1.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a 
simboloxía acaída.

non si  PE.3 - circuítos lóxicos

  CA1.5 Identificáronse os compoñentes e os bloques 
funcionais. 

non si  PE.4 - bloques funcionais

Nº Unidade didáctica

2 Electrónica Analóxica

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 1ª aval. 2ª aval. Instrumento de avaliación

 RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as 
súas características e as súas aplicacións.

 CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes. si si  PE.1 - circuítos con compoñentes pasivos

  CA1.2 Describíronse os parámetros e as magnitudes que si si PE.2 - parámetros e as magnitudes que
caracterizan os circuítos con compoñentes
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caracterizan os circuítos con compoñentes pasivos pasivos

  CA1.4 Identificouse a simboloxía normalizada. normalizada si si   PE.3 - simboloxía

  CA1.9 Describíronse as aplicacións reais deste tipo de circuítos. si si  PE.3 - aplicacións

 RA2 - Recoñece fontes de alimentación, e determina  as súas 
características e as súas aplicacións.

 CA1.6 Describíronse os tipos de rectificadores e de filtros. non non  PE.3 - rectificadores e filtros

   CA2.1 Describíronse as diferenzas entre fontes conmutadas e non 
conmutadas. 

non non  PE.4 - fontes conmutadas e non 
conmutadas

   CA2.2 Describiuse o funcionamento dos bloques que compoñen os 
sistemas completos de alimentación. 

non si  PE.5 - funcionamento• 

   CA2.3 Identificáronse as características máis salientables 
proporcionadas por fabricantes consultando información técnica e 
comercial.

non si  LC.1 - información técnica e comercia

  CA2.4 Describíronse as configuracións de circuítos reguladores 
integrados. 

non non  PE.6 - circuítos reguladores integrados

  CA2.5 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro
[Si ],  osciloscopio [NON] etc. 

Si / non si / non  OU.1 - instrumentos de medida

   CA2.6 Describíronse as aplicacións reais. Non Non  PE.7 - aplicacións

  CA2.7 Verificouse o funcionamento de fontes conmutadas. Non Non  PE.8 - fontes conmutadas

  CA2.8 Describíronse aplicacións reais das fontes conmutadas. Non Non  PE.9 - aplicacións fontes conmutada

 RA4 - Recoñece sistemas electrónicos de potencia, e verifica as súas 
características e o seu funcionamento.

 CA4.1 Recoñecéronse os elementos dos sistemas electrónicos de 
potencia. 

Non Non  PE.3 - sistemas electrónicos de control de 
potencia

  CA4.2 Identificouse a función de cada bloque do sistema. Non Non  PE.4 - sistemas electrónicos de control de 
potenci

  CA4.3 Enumeráronse as características máis salientables dos 
compoñentes. 

Non Non  PE.5 - sistemas electrónicos de control de 
potencia

   CA4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos. Non Non  OU.1 - sistemas electrónicos de control de 
potencia
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  CA4.5 Verificouse o funcionamento dos compoñentes (tiristor, diac, 
triac, etc.). 

Non Non  OU.2 - tiristor, diac, triac

  A4.6 Identificouse a simboloxía normalizada. Non Non   PE.6 - simboloxía normalizada

   CA4.8 Visualizáronse os sinais máis significativos. Non Non  LC.1 - sinais

   CA4.9 Describíronse aplicacións reais dos sistemas de alimentación 
controlados. 

Non Non  PE.7 - aplicacións

  CA4.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e 
comercial de diversos fabricantes.

Non Non 

OU.4 - información técnica e comercial

 RA3 - Recoñece circuítos amplificadores, e determina as súas 
características e as súas aplicacións.

 CA3.2 Describíronse os parámetros e as características dos circuítos 
amplificadores.

Non Non  PE.4 - circuítos amplificadores

  CA3.3 Identificáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen 
nos esquemas.

Non Non  PE.5 - circuítos amplificadores

  CA3.4 Montáronse ou simuláronse circuítos. Non Non  OU.1 - circuítos

  CA3.5 Verificouse o seu funcionamento. Non Non  OU.2 - funcionamento

  CA3.6 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados. Non Non  OU.3 - instrumentos de medida

  CA3.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos amplificadores. Non Non  PE.6 - aplicacións reais dos circuítos 
amplificadores 

  CA3.8 Consultouse e interpretouse información técnica e comercial 
de diversos fabricantes. 

Non Non  OU.4 - información técnica e comercial de 
fabricantes

 RA5 - Recoñece circuítos de temporización e oscilación, e verifica as 
súas características e o seu funcionamento.

 CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes dos circuítos de 
temporización e oscilación con dispositivos integrados. 

Non Non  PE.3 - circuítos xeradores de sinais e 
circuitos non lineais 

  CA5.2 Describiuse o funcionamento de temporizadores e 
osciladores. 

Non Non  OU.1 - funcionamento de temporizadores 
e osciladores 

  CA5.3 Verificouse o funcionamento dos circuítos de temporización e 
dos circuítos osciladores. 

Non Non  OU.2 - o funcionamento dos circuítos de 
temporización e dos circuítos osciladores

  CA5.4 Identificouse a simboloxía normalizada. Non Non  PE.4 - simboloxía normalizada

  CA5.5 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados. Non Non  OU.3 - instrumentos de medida
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  CA5.6 Montáronse ou simuláronse circuítos. Non Non  OU.4 - circuítos xeradores de sinais e 
circuitos non lineais 

  CA5.7 Visualizáronse os sinais máis significativos. Non Non  OU.5 - circuítos xeradores de sinais e 
circuitos non lineais 

  CA5.8 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos 
integrados de temporización e oscilación. 

Non Non  PE.5 - aplicacións reais dos circuítos con 
dispositivos integrados de temporización e 
oscilación

  CA5.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e 
comercial de diversos fabricantes.

Non Non  OU.6 - información técnica e comercial de 
fabricantes

 RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as 
súas características e as súas aplicacións.

 CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen 
nos esquemas.

Si Si  TO.1 - circuítos electrónicos

  CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos. Si Si  OU.1 - circuítos electrónicos

  CA1.8 Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos 
compoñentes dos sistemas. 

Si Si  PE.2 - circuítos electrónico

  CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e 
comercial de diversos fabricantes.

Si Si  LC.2 - información técnica e comercial de 
fabricantes. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

As actividades de recuperación consisten en actividades que se propoñen aos alumnos que non superan os mínimos exixibles en cada unha das sesións de avaliación programadas. 
As actividades de recuperación que se van propoñer serán do seguinte tipo:
* Traballos escritos relacionados cos resultados non alcanzados de identificación, interpretación, etc.
* Repetición dos informes ou memorias que non superen a avaliación positiva.
* montaxes e actividades prácticas ("subidos" ao curso de Classroom) que non superen os mínimos terán que finalizarse para alcanzar o aprobado.
Ademais o alumno fará unha proba escrita de recuperación con parte de teoría e problemas baseada nos traballos propostos. A proba que se realizará antes da avaliación final de ser 
posible realizarase de forma presencial, en caso contrario empregaranse as canles telemáticas para a súa realización. 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

 Alumnos  con perda do dereito a avaliación continua: Aqueles alumnos que acumulen un número de faltas de asistencia igual o superior a 10 horas (10% do total), xustificadas ou sen 
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xustificar, perderán o dereito á avaliación continua polo que na programación hai que prever o sistema de avaliación que se aplicará nestes casos. Os criterios de avaliación e mínimos 
exixibles serán os especificados nesta programación. O procedemento de avaliación é unha proba final que consta de 2 partes, unha escrita e outra práctica no taller, a duración da cal 
será de 4 horas (2+2). Tanto a proba escrita como a práctica serán da mesma dificultade e características que as que se realizaron ao longo do curso.
O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua (10% de faltas de asistencia sen xustificar), terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación 
final, de ser posible esta proba realizarase de forma presencial, de non poder facerse deste xeito realizarase en modo videoconferencia. 
 
Para esta proba empregaranse os criterios de  avaliación descritos no apartado 1, con parte de teoría e problemas, cada parte cualificase de 0 a 10, para a superación do módulo 
requírese un mínimo de nota de 5 en cada unha das partes. A nota final será a media aritmética. 
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8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

    Atención a diversidade: 
É evidente que os compoñentes do grupo serán distintos e diferentes; diversos en canto a motivación, intereses ou capacidades, os alumnos adoitan optar por este ciclo atraídos polas 
presas para entrar no mundo laboral ou polo interese por este campo da técnica. Baseándonos no principio de normalización e integración escolar, as actividades de cada unidade 
didáctica prográmanse segundo diferentes graos de dificultade: 

 Actividades básicas que están ao alcance de todos os alumnos. 
 Actividades de reforzo, para os alumnos que no logran rematar as básicas. 
 Actividades de ampliación para os alumnos con un ritmo de aprendizaxe máis rápido. 

Coa fin de procurar a motivación do alumnado esas actividades responden ás seguintes finalidades básicas: Fomento do traballo práctico. Creación dun ambiente de traballo que 
favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Agrupamentos flexibles e ritmos distintos. Identificación dos contidos básicos e imprescindibles para seguir progresando e os contidos 
complementarios. Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades. Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos. 
Actividades de reforzo e ampliación en pequenos grupos. Dentro da formación dos grupos procurarase que os mesmos sexan heteroxéneos co fin de posibilitar a axuda mutua. 
En calquera caso, ao ser esta programación flexible e aberta, favorece os cambios que deberemos introducir para dar resposta ás diferenzas individuais en estilos de aprendizaxe, 
motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 MATERIAIS E PROTECCIÓNS ELÉCTRICAS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Selecciona os elementos, os equipamentos e as ferramentas 
para a realización da montaxe e o mantemento de instalacións eléc-
tricas de edificios, en relación coa súa función na instalación 

 CA1.1 Identificáronse as canles protectoras, os tubos, as bandexas, 
os accesorios e os soportes de fixación segundo o seu uso na instala-
ción (encaixado, de superficie, etc) 

 CA1.2 Identificáronse os tipos de cables segundo a súa aplicación 
nas instalacións eléctricas 

 CA1.8 Asociáronse as ferramentas e os equipamentos básicos utili-
zados na montaxe e no mantemento coas operacións que se vaian 
realizar 

 CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 

 RA2 - Monta canalizacións, soportes e caixas nunha instalación 
eléctrica de baixa tensión e/ou domótica, tendo en conta a implan-
tación e o trazado da instalación 

 CA2.1 Identificáronse as ferramentas empregadas segundo o tipo 
(tubos de PVC, metálicos, etc.) 

 CA2.2 Identificáronse as técnicas e os elementos empregados na 
unión de tubos e canalizacións 

 CA2.3 Realizouse a curvaxe de tubos 

 CA2.4 Realizouse a suxeición de tubos e canalizacións (mediante 
tacos e parafusos, abrazadeiras, grampas e fixacións químicas, etc.) 

 CA2.5 Marcouse a situación das canalizacións e das caixas 

 CA2.6 Preparáronse os espazos destinados á colocación de caixas e 
canalizacións 

 CA2.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as 
normas de seguridade e protección ambiental 

 CA2.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas e mantí-
vose unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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 RA3 - Tende o cableamento entre equipamentos e elementos das 
instalacións eléctricas de baixa tensión e/ou domóticas, aplicando 
técnicas de acordo coa tipoloxía dos cables e coas características da 
instalación 

 CA3.1 Identificáronse as características principais dos cables (sec-
ción, illamento, número de polos, agrupamento, cor, etc.) 

 CA3.2 Identificáronse os tipos de agrupación de cables segundo a 
súa aplicación na instalación (cables monofío, cables multifío, man-
gas, barras, etc.) 

 CA3.3 Relacionáronse as cores dos cables coa súa aplicación, de 
acordo co código correspondente 

 CA3.4 Identificáronse os tipos de guías pasa cables máis habituais 

 CA3.5 Realizouse o tendido de cables utilizando a guía adecuada 

 CA3.6 Preparáronse os cables tendidos para a súa conexión deixan-
do unha lonxitude de cable adicional, e etiquetáronse 

 CA3.7 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a 
seguridade requiridas 

 CA3.8 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as 
normas de seguridade e protección ambiental 

 CA3.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas, manten-
do unha actitude responsable, ordenada e metódica 

 CA3.10 Amosouse unha actitude responsable e de interese pola 
mellora do proceso 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 

 RA4 - Instala mecanismos e elementos das instalacións eléctricas 
e/ou domóticas, identificando os seus compoñentes e as súas apli-
cacións 

 CA4.5 Preparáronse os terminais de conexión segundo o seu tipo 

 CA4.7 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a 
seguridade requiridas 

 CA4.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as 
normas de seguridade e protección ambiental 

 CA4.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 

 RA6 - Realiza operacións auxiliares de mantemento de instalacións 
eléctricas e/ou domóticas de edificios, tendo en conta a relación en-
tre as intervencións e os resultados perseguido 

 CA6.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas, manten-
do unha actitude responsable, ordenada e metódica 

 CA6.10 Demostrouse responsabilidade ante erros e fracasos 

 CA6.11 Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun 
documento co formato establecido 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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Nº Unidade didáctica 

2 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMATISMOS EN VIVENDAS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Selecciona os elementos, os equipamentos e as ferramentas 
para a realización da montaxe e o mantemento de instalacións eléc-
tricas de edificios, en relación coa súa función na instalación 

 CA1.3 Identificáronse caixas, rexistros e mecanismos (interruptores, 
conmutadores, tomas de corrente, etc.) segundo a súa función 

 CA1.4 Identificáronse as formas de colocación de caixas e rexistros 
(encaixadas ou de superficie) 

 CA1.5 Identificáronse as luminarias e os accesorios segundo o tipo 
(fluorescente, halóxeno, LED, etc.), en relación co espazo onde se 
vaian colocar 

 CA1.7 Consultáronse catálogos técnicos 

 CA1.8 Asociáronse as ferramentas e os equipamentos básicos utili-
zados na montaxe e no mantemento coas operacións que se vaian 
realizar 

 CA1.9 Axustouse o aprovisionamento do material, as ferramentas e 
o equipamento ao ritmo da intervención 

 CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica  

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 

 RA2 - Monta canalizacións, soportes e caixas nunha instalación 
eléctrica de baixa tensión e/ou domótica, tendo en conta a implan-
tación e o trazado da instalación 

 CA2.8 Respectáronse os tempos estipulados para a montaxe e 
aplicáronse as normas específicas do regulamento eléctrico na reali-
zación das actividades 

 CA2.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as 
normas de seguridade e protección ambiental 

 CA2.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas e mantí-
vose unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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 RA3 - Tende o cableamento entre equipamentos e elementos das 
instalacións eléctricas de baixa tensión e/ou domóticas, aplicando 
técnicas de acordo coa tipoloxía dos cables e coas características da 
instalación 

 CA3.7 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a 
seguridade requiridas 

 CA3.8 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as 
normas de seguridade e protección ambiental 

 CA3.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas, manten-
do unha actitude responsable, ordenada e metódica 

 CA3.10 Amosouse unha actitude responsable e de interese pola 
mellora do proceso 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 

 RA4 - Instala mecanismos e elementos das instalacións eléctricas 
e/ou domóticas, identificando os seus compoñentes e as súas apli-
cacións 

 CA4.1 Identificáronse os mecanismos e os elementos das instala-
cións 

 CA4.2 Identificáronse as principais funcións dos mecanismos e dos 
elementos (interruptores, conmutadores, sensores, etc.) 

 CA4.3 Ensambláronse os elementos formados por un conxunto de 
pezas 

 CA4.5 Preparáronse os terminais de conexión segundo o seu tipo 

 CA4.6 Conectáronse os cables cos mecanismos e cos aparellos 
eléctricos, asegurando un bo contacto eléctrico e a correspondencia 
entre o cable e o terminal do aparello ou mecanismo 

 CA4.7 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a 
seguridade requiridas 

 CA4.8 Colocáronse embelecedores e tapas nos casos requiridos 

 CA4.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as 
normas de seguridade e protección ambiental 

 CA4.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 

 RA5 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados das instalacións eléctricas e 
domóticas 

 CA5.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describí-
ronse os requisitos e as actitudes necesarias para as instalacións 
eléctricas e domóticas 

 CA5.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creativi-
dade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas 
instalacións eléctricas e domóticas 

 CA5.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade em-
prendedora relacionada coas instalacións eléctricas e domóticas 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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 RA6 - Realiza operacións auxiliares de mantemento de instalacións 
eléctricas e/ou domóticas de edificios, tendo en conta a relación en-
tre as intervencións e os resultados perseguido 

 CA6.1 Identificáronse as avarías tipo en instalacións eléctricas en 
edificios 

 CA6.3 Inspeccionouse a instalación comprobando visualmente ou 
funcionalmente a disfunción 

 CA6.4 Recoñeceuse o estado da instalación ou dalgún dos seus 
elementos, efectuando probas funcionais ou medidas eléctricas 
elementais 

 CA6.5 Verificouse a ausencia de perigo para a integridade física e 
para a instalación 

 CA6.6 Substituíuse o elemento deteriorado ou avariado seguindo o 
procedemento establecido ou de acordo coas instrucións recibidas 

 CA6.7 Comprobouse o correcto funcionamento da instalación 

 CA6.8 Aplicáronse as normas de seguridade e protección ambiental 
en todas as intervencións de reparación da instalación 

 CA6.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas, manten-
do unha actitude responsable, ordenada e metódica 

 CA6.10 Demostrouse responsabilidade ante erros e fracasos 

 CA6.11 Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun 
documento co formato establecido 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 

 

Nº Unidade didáctica 

3 INSTALACIÓNS DOMÓTICAS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA1 - Selecciona os elementos, os equipamentos e as ferramentas 
para a realización da montaxe e o mantemento de instalacións eléc-
tricas de edificios, en relación coa súa función na instalación 

 CA1.6 Identificáronse a nivel básico os sensores, actuadores, equi-
pamentos de control e elementos típicos utilizados nas instalacións 
domóticas, en relación coa súa función e coas súas características 
principais 

 CA1.7 Consultáronse catálogos técnicos 

 CA1.10 Transmitiuse a información con claridade, de xeito ordenado 
e estruturado 

 CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica 

S N Listas de cotexo e outros 

 RA2 - Monta canalizacións, soportes e caixas nunha instalación 
eléctrica de baixa tensión e/ou domótica, tendo en conta a implan-
tación e o trazado da instalación 

 CA2.7 Montáronse os cadros eléctricos e os elementos de sistemas 
automáticos e domóticos de acordo cos esquemas das instalacións e 
indicacións dadas 

 CA2.8 Respectáronse os tempos estipulados para a montaxe e 
aplicáronse as normas específicas do regulamento eléctrico na reali-
zación das actividades 

 CA2.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as 
normas de seguridade e protección ambiental 

 CA2.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas e mantí-
vose unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S N Listas de cotexo e outros 

 RA3 - Tende o cableamento entre equipamentos e elementos das 
instalacións eléctricas de baixa tensión e/ou domóticas, aplicando 
técnicas de acordo coa tipoloxía dos cables e coas características da 
instalación 

 CA3.7 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a 
seguridade requiridas 

 CA3.8 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as 
normas de seguridade e protección ambienta 

 CA3.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas, manten-
do unha actitude responsable, ordenada e metódica 

 CA3.10 Amosouse unha actitude responsable e de interese pola 
mellora do proceso 

S N Listas de cotexo e outros 
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 RA4 - Instala mecanismos e elementos das instalacións eléctricas 
e/ou domóticas, identificando os seus compoñentes e as súas apli-
cacións 

 CA4.1 Identificáronse os mecanismos e os elementos das instala-
cións 

 CA4.2 Identificáronse as principais funcións dos mecanismos e dos 
elementos (interruptores, conmutadores, sensores, etc.) 

 CA4.4 Colocáronse e fixáronse mecanismos, actuadores e sensores 
no seu lugar 

 CA4.5 Preparáronse os terminais de conexión segundo o seu tipo 

 CA4.6 Conectáronse os cables cos mecanismos e cos aparellos 
eléctricos, asegurando un bo contacto eléctrico e a correspondencia 
entre o cable e o terminal do aparello ou mecanismo 

 CA4.7 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a 
seguridade requiridas 

 CA4.8 Colocáronse embelecedores e tapas nos casos requiridos 

 CA4.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as 
normas de seguridade e protección ambiental 

 CA4.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S N Listas de cotexo e outros 

 RA5 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados das instalacións eléctricas e 
domóticas 

 CA5.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creativi-
dade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas 
instalacións eléctricas e domóticas 

 CA5.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade em-
prendedora relacionada coas instalacións eléctricas e domóticas 

S N Listas de cotexo e outros 
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 RA6 - Realiza operacións auxiliares de mantemento de instalacións 
eléctricas e/ou domóticas de edificios, tendo en conta a relación en-
tre as intervencións e os resultados perseguidos 

 CA6.2 Identificáronse as avarías tipo en instalacións domóticas en 
edificios 

 CA6.3 Inspeccionouse a instalación comprobando visualmente ou 
funcionalmente a disfunción 

 CA6.4 Recoñeceuse o estado da instalación ou dalgún dos seus 
elementos, efectuando probas funcionais ou medidas eléctricas 
elementais 

 CA6.5 Verificouse a ausencia de perigo para a integridade física e 
para a instalación 

 CA6.6 Substituíuse o elemento deteriorado ou avariado seguindo o 
procedemento establecido ou de acordo coas instrucións recibidas 

 CA6.7 Comprobouse o correcto funcionamento da instalación 

 CA6.8 Aplicáronse as normas de seguridade e protección ambiental 
en todas as intervencións de reparación da instalación 

 CA6.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas, manten-
do unha actitude responsable, ordenada e metódica 

 CA6.10 Demostrouse responsabilidade ante erros e fracasos 

 CA6.11 Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun 
documento co formato establecido 

S N Listas de cotexo e outros 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

     Os contidos mínimos que se esixen para superar o módulo son os seguintes:    

-Elementos das instalacións de enlace: esquemas.    

-Graos de electrificación en vivendas: esquemas tipo.   

 -Instalacións con bañeiras ou duchas. Características especiais    

-Elementos da instalación eléctrica: cadro de distribución, elementos de mando e protección,    tubos e canalizacións, caixas, cables eléctricos, elementos de manobra e de conexión.    

-Instalacións tipo: características, circuítos, planos e esquemas.    

-Dispositivos de protección contra contactos directos e indirectos.    

-Posta a terra en instalacións de baixa tensión en edificios.    

-Sensores, actuadores e equipamentos de control utilizados en instalacións domóticas básicas: tipos e características.    

-Seguridade nas instalacións.           

Os instrumentos que se aplicarán nas distintas fases de avaliación son os seguintes:          

- Na avaliación inicial: informes finais de avaliacións de cursos anteriores, debates, formulación de preguntas orais, e cuestionarios escritos, de resposta inmediata e de tipo test.          

- Na avaliación continua, a observación sistemática do traballo en clase, entregas de traballos, revisión e corrección de tarefas, prácticas sobre panel de probas, prácticas de programación de autómatas, 
utilizando como guión unha ficha entregada polo profesor, que deberán cumprir cos datos obtidos na realización; estas prácticas realizaranse por grupos, aínda que a ficha deberá ser entregada de forma 
individual por cada alumno.           

- Na avaliación final, realizarase unha proba que constará de dúas partes: A primeira será escrita e nela formularanse cuestións relativas á identificación e funcionamento das instalacións , ao diagnóstico 
de avarías, así como preguntas tipo test. A segunda será de carácter práctico e consistirá na realización ou montaxe de varias prácticas similares ás xa realizadas en clase (identificación de compoñentes, 
comprobación de elementos, uso de equipos e aparatos de medida, montaxes, programación de compoñentes e equipos, etc.). O modo de cualificación de cada un dos instrumentos de avaliación men-
cionados, así como o seu peso na cualificación trimestral, é o seguinte:  

Proba escrita (30%)  

Proba práctica (30%)  

Traballos individuais (15%)  

Prácticas de taller (15%).  

Traballos na aula (10%). Traballos individuais e Traballos na aula . (Para que un traballo sexa calificado terá que ser debidamente entregado ao profesor na data indicada e non poderá ser copiado do com-
pañeiro). Probas escritas e probas prácticas  realizaranse unha ou varias . O profesor indicará con antelación as datas, hora e lugar. Procurarase non modificar as datas, e de ter que facelo o profesorado 
avisará na aula cunha antelación non inferior a 48 horas. As probas  seran anuladas se o profesorado observa que o alumnado esta a copiar no momento da realización da mesma O alumno superará o 
módulo   cando acade o 50 % dos obxectivos de cada apartado. A cualificación trimestral será a media aritmética dos apartados anteriores, coa súa respectiva ponderación. A avaliación será positiva se 
resulta superior ou igual a 5. Para a superación do módulo compre ter todas as avaliacións superadas. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 - 2 MATERIAIS E PROTECCIÓNS ELÉCTRICAS  –  INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMATISMOS EN VIVENDAS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  RA1 - Selecciona os elementos, os equipamentos e as ferramentas para a 
realización da montaxe e o mantemento de instalacións eléctricas de edificios, 
en relación coa súa función na instalación 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prácti-
cos valoráronse nas clases presenciais  

Tarefas enviadas telemáticamente 

X X  RA2 - Monta canalizacións, soportes e caixas nunha instalación eléctrica de 
baixa tensión e/ou domótica, tendo en conta a implantación e o trazado da 
instalación 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´S prácti-
cos valoráronse nas clases presenciais  

Tarefas enviadas telemáticamente 

X X  RA3 - Tende o cableamento entre equipamentos e elementos das instalacións 
eléctricas de baixa tensión e/ou domóticas, aplicando técnicas de acordo coa 
tipoloxía dos cables e coas características da instalación 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´S prácti-
cos valoráronse nas clases presenciais  

Tarefas enviadas telemáticamente 

X X  RA4 - Instala mecanismos e elementos das instalacións eléctricas e/ou domóti-
cas, identificando os seus compoñentes e as súas aplicacións 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´S prácti-
cos valoráronse nas clases presenciais  

Tarefas enviadas telemáticamente 

 X  RA5 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identifi-
cando os requisitos derivados das instalacións eléctricas e domóticas 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´S prácti-
cos valoráronse nas clases presenciais  

Tarefas enviadas telemáticamente 

X X  RA6 - Realiza operacións auxiliares de mantemento de instalacións eléctricas 
e/ou domóticas de edificios, tendo en conta a relación entre as intervencións e 
os resultados perseguido 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´S prácti-
cos valoráronse nas clases presenciais  

Tarefas enviadas telemáticamente 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As actividades de recuperación consisten en actividades complementarias que se propoñen aos alumnos que non superan os mínimos esixibles en cada unha das sesións de avaliación programadas. A 
cada alumno se lle vai entregar un informe sobre os resultados de aprendizaxe  e criterios de avaliación non alcanzados.(artigo 39 da ORDE 12 de xullo de 2011).  

As actividades de recuperación que se van propoñer serán do seguinte tipo, e realizados telemáticamente mediante envío semanal por correo electrónico a cada un dos alumnos durante o período de 
confinamento:           

- Traballos escritos relacionados cos resultados non alcanzados de identificación, interpretación, etc.: deseño de instalacións, aplicados a casos concretos, valoración de vantaxes e inconvenientes, inter-
pretación de catálogos e manuais técnicos.           

- Repetición dos informes ou memorias que non superen a avaliación positiva.           

 

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Neste caso NON APLICA; non hai alumnos con perda de dereito de avaliación continua. 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Estas medidas aplicaranse telemáticamente, mantendo unha comunicación fluída con alumnos e familias. 

Aos alumnos cuxo progreso académico non sexa o esperado, tan pronto como se detecte o retraso, propoñeráselles actividades que podan realizar de forma autónoma e contarán coa dispoñibilidade do 
profesorado para resolver dúbidas e responder a cuestións. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013758 IES LAXEIRO (Lalín – Pontevedra) 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBELE01 C.F. DE GRAO BÁSICO DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3015 Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-Ordinario Presencial 1 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Julio César Sánchez Rodríguez 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 FERRAMENTAS DE TALLER 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesa-
rios para a montaxe e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, e describe as súas principais características e a súa fun-
cionalidade 

 CA1.4 Identificáronse e clasificáronse as ferramentas (aparafusador 
eléctrico, aparafusadores planos e de estrela, chaves, etc.) normal-
mente empregadas na ensamblaxe dun equipamento eléctrico ou 
electrónico en función da súa aplicación e idoneidade 

 CA1.5 Identificáronse e clasificáronse os medios e os equipamentos 
de seguridade persoal (luvas de protección, lentes, máscara, etc.), 
en función da súa aplicación e tendo en conta as ferramentas que se 
vaian utilizar 

S 

 

 

 

S 

S Probas Escritas 

 

Nº Unidade didáctica 

2 CABLEADRO E CONEXIÓNS DE EQUIPAMENTOS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA1 - Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesa-
rios para a montaxe e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, e describe as súas principais características e a súa fun-
cionalidade 

 CA1.1 Identificáronse e clasificáronse os elementos e os compoñen-
tes tipo dun equipamento eléctrico ou electrónico, en función da 
súa aplicación e da súa situación 

 CA1.2 Identificáronse e clasificáronse os tipos de terminais e conec-
tores máis utilizados en equipamentos eléctricos ou electrónicos 

 CA1.3 Identificáronse e clasificáronse as ancoraxes e as suxeicións 
tipo (parafusos, clips, pestanas, etc.) dun equipamento eléctrico ou 
electrónico, en función da súa aplicación, da rixidez e da estabilidade 

 CA1.5 Identificáronse e clasificáronse os medios e os equipamentos 
de seguridade persoal (luvas de protección, lentes, máscara, etc.), 
en función da súa aplicación e tendo en conta as ferramentas que se 
vaian utilizar 

S 
 
 

S 
 

S 
 
 
 

S 

S Probas escritas, Táboas de observación 

 RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmon-
taxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando es-
quemas e identificando os pasos 

 CA2.4 Identificouse o procedemento e a secuencia de montaxe e 
conexión dos elementos (inserción de tarxetas, fixación de elemen-
tos, etc.) 

 CA2.5 Definiuse o proceso e a secuencia de montaxe e conexión a 
partir do esquema ou da guía de montaxe 

S 
 
 

S 

S Probas escritas, Táboas de observación 

 RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou 
electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas con-
dicións de calidade e seguridade establecidas 

 CA3.1 Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados 
para un modelo determinado 

 CA3.4 Identificouse a localización dos elementos no equipamento 

 CA3.6 Fixáronse os compoñentes cos elementos de suxeición indica-
dos nos esquemas ou nas guías de montaxe, aplicando o par de 
aperto ou presión establecidos 

 CA3.7 Aplicáronse técnicas de montaxe de compoñentes e conecto-
res electrónicos en placas de circuíto impreso 

 CA3.8 Aplicáronse técnicas de desmontaxe de equipamentos eléctri-
cos ou electrónicos 

 CA3.9 Cumpríronse os requisitos de seguridade establecidos 

 CA3.10 Elaborouse un informe que recolla as actividades desenvol-
vidas e os resultados obtidos 

 CA3.11 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade e protección ambiental 

 CA3.12 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

N 
 

S 

 
S 
 

S 
 

S 

 

S 

S 

 

 

S 

 

S 

S Probas escritas, Táboas de observación 
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 RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electróni-
cos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condi-
cións de calidade e seguridade establecida 

 CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas 
guías de conexión 

 CA4.3 Seleccionouse o tipo de conector e o cableamento apropiado 
para cada elemento 

 CA4.4 Dispuxéronse e colocáronse as pezas do conector e os cables 

 CA4.8 Realizouse a conexión (soldadura, embornado e conector) 
segundo o procedemento establecido (posición de elementos, inser-
ción do elemento, manobra de fixación, etc.) 

 CA4.10 Cumpríronse as medidas de seguridade na utilización de 
equipamentos e ferramentas 

 CA4.12 Tratáronse os residuos xerados de acordo coa normativa 
ambiental 

 CA4.13 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade 

 CA4.14 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S 
 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

S Probas escritas, Táboas de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

3 MAGNITUDES ELÉCTRIAS E AS SÚAS MEDIDAS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesa-
rios para a montaxe e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, e describe as súas principais características e a súa fun-
cionalidade 

 CA1.1 Identificáronse e clasificáronse os elementos e os compoñen-
tes tipo dun equipamento eléctrico ou electrónico, en función da 
súa aplicación e da súa situación 

SS S Probas escritas, Táboas de observación 

 RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmon-
taxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando es-
quemas e identificando os pasos 

 CA2.1 Recoñeceuse a simboloxía de representación gráfica dos 
elementos e dos compoñentes dos equipamentos eléctricos e elec-
trónicos 

S S Probas escritas, Táboas de observación 
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 RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou 
electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas con-
dicións de calidade e seguridade establecidas 

 CA3.10 Elaborouse un informe que recolla as actividades desenvol-
vidas e os resultados obtidos 

 CA3.11 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade e protección ambiental 

 CA3.12 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S 

 

S 

 

S 

 

S Probas escritas, Táboas de observación 

 RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electróni-
cos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condi-
cións de calidade e seguridade establecidas 

 CA4.12 Tratáronse os residuos xerados de acordo coa normativa 
ambiental 

 CA4.13 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade 

 CA4.14 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S 

 

S 

 

S 

 

S Probas escritas, Táboas de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

4 ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN E PROTECCIÓN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmon-
taxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando es-
quemas e identificando os pasos 

 CA2.1 Recoñeceuse a simboloxía de representación gráfica dos 
elementos e dos compoñentes dos equipamentos eléctricos e elec-
trónicos 

 CA2.3 Identificouse cada elemento representado no esquema co 
elemento real TO.1 - Prácticas 

S 

 

 

S 

S Probas escritas, Táboas de observación 
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 RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou 
electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas con-
dicións de calidade e seguridade establecidas 

 CA3.7 Aplicáronse técnicas de montaxe de compoñentes e conecto-
res electrónicos en placas de circuíto impreso 

 CA3.9 Cumpríronse os requisitos de seguridade establecidos 

 CA3.10 Elaborouse un informe que recolla as actividades desenvol-
vidas e os resultados obtidos 

   CA3.11 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade e protección ambiental 

   CA3.12 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S 

 

S 

S 

 

S 

 

S 

S 

 

Probas escritas, Táboas de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

5 COMPOÑENTES ELÉCTRICOS PASIVOS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmon-
taxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando es-
quemas e identificando os pasos 

 CA2.1 Recoñeceuse a simboloxía de representación gráfica dos 
elementos e dos compoñentes dos equipamentos eléctricos e elec-
trónicos 

 CA2.3 Identificouse cada elemento representado no esquema co 
elemento real 

S 

 

 

S 

 

S Probas escritas, Táboas de observación 
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 RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou 
electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas con-
dicións de calidade e seguridade establecidas 

 CA3.2 Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas 
guías de montaxe 

 CA3.3 Preparáronse os elementos e os materiais que se vaian utili-
zar, seguindo procedementos normalizados 

 CA3.7 Aplicáronse técnicas de montaxe de compoñentes e conecto-
res electrónicos en placas de circuíto impreso 

 CA3.9 Cumpríronse os requisitos de seguridade establecidos 

 CA3.10 Elaborouse un informe que recolla as actividades desenvol-
vidas e os resultados obtidos 

   CA3.11 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade e protección ambiental 

   CA3.12 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S 

 

N 

 

S 

 

S 

S 

 

S 

 

S 

S Probas escritas, Táboas de observación 

 RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electróni-
cos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condi-
cións de calidade e seguridade establecidas 

 CA4.1 Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados 
para un modelo determinado de conexión 

S S Probas escritas, Táboas de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

6 COMPOÑENTES ELÉCTRICOS ACTIVOS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmon-
taxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando es-
quemas e identificando os pasos 

 CA2.1 Recoñeceuse a simboloxía de representación gráfica dos 
elementos e dos compoñentes dos equipamentos eléctricos e elec-
trónicos 

 CA2.3 Identificouse cada elemento representado no esquema co 
elemento real 

S 

 

 

S 

N Probas escritas, Táboas de observación 
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 RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou 
electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas con-
dicións de calidade e seguridade establecidas 

 CA3.2 Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas 
guías de montaxe 

 CA3.3 Preparáronse os elementos e os materiais que se vaian utili-
zar, seguindo procedementos normalizados 

 CA3.7 Aplicáronse técnicas de montaxe de compoñentes e conecto-
res electrónicos en placas de circuíto impreso 

 CA3.9 Cumpríronse os requisitos de seguridade establecidos 

 CA3.10 Elaborouse un informe que recolla as actividades desenvol-
vidas e os resultados obtidos 

 CA3.11 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade e protección ambiental 

 CA3.12 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

S 

 

S 

 

S 

N Probas escritas, Táboas de observación 

 RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electróni-
cos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condi-
cións de calidade e seguridade establecidas 

 CA4.1 Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados 
para un modelo determinado de conexión 

S N Probas escritas, Táboas de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

7 ACTUADORES, MOTORES E ELECTRODOMÉSTICOS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmon-
taxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando es-
quemas e identificando os pasos 

 CA2.2 Interpretouse o procedemento e a secuencia de montaxe e 
conexión, a partir de esquemas ou guías de montaxe 

S N Probas escritas, Táboas de observación 
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 RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou 
electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas con-
dicións de calidade e seguridade establecidas 

 CA3.5 Ensambláronse os compoñentes seguindo procedementos 
normalizados, aplicando as normas de seguridade destes 

 CA3.6 Fixáronse os compoñentes cos elementos de suxeición indica-
dos nos esquemas ou nas guías de montaxe, aplicando o par de 
aperto ou presión establecidos 

 CA3.7 Aplicáronse técnicas de montaxe de compoñentes e conecto-
res electrónicos en placas de circuíto impreso 

 CA3.8 Aplicáronse técnicas de desmontaxe de equipamentos eléctri-
cos ou electrónicos 

 CA3.9 Cumpríronse os requisitos de seguridade establecidos 

 CA3.10 Elaborouse un informe que recolla as actividades desenvol-
vidas e os resultados obtidos 

 CA3.11 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade e protección ambiental 

 CA3.12 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S 

 

S 

 

 

S 

 

S 

 

S 

S 

 

S 

 

S 

N Probas escritas, Táboas de observación 
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 RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electróni-
cos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condi-
cións de calidade e seguridade establecidas 

 CA4.1 Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados 
para un modelo determinado de conexión 

 CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas 
guías de conexión 

 CA4.3 Seleccionouse o tipo de conector e o cableamento apropiado 
para cada elemento 

 CA4.4 Dispuxéronse e colocáronse as pezas do conector e os cables 

 CA4.5 Dispuxéronse e colocáronse as proteccións persoais e dos 
elementos 

 CA4.6 Acondicionáronse os cables (pelar, estirar e ordenar) seguindo 
procedementos 

 CA4.7 Inseríronse as pezas do conector na orde correcta e uníronse 
os cables (soldar, crimpar, embornar, etc.) da forma establecida no 
procedemento 

 CA4.8 Realizouse a conexión (soldadura, embornado e conector) 
segundo o procedemento establecido (posición de elementos, inser-
ción do elemento, manobra de fixación, etc.) 

 CA4.9 Verificouse a correcta conexión dos elementos que confor-
man o equipamento 

 CA4.10 Cumpríronse as medidas de seguridade na utilización de 
equipamentos e ferramentas 

 CA4.11 Dispuxéronse e colocáronse as etiquetas nos cables, segundo 
o procedemento establecido 

 CA4.12 Tratáronse os residuos xerados de acordo coa normativa 
ambiental 

 CA4.13 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade 

 CA4.14 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

S 

 

S 

 

S 

 

 

S 

 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

N Probas escritas, Táboas de observación 
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 RA5 - Realiza o mantemento básico de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, aplicando as técnicas establecidas en condicións de ca-
lidade e seguridade 

 CA5.1 Seleccionáronse os esquemas e as guías indicados para un 
modelo determinado 

 CA5.2 Seleccionáronse as ferramentas segundo as operacións que 
haxa que realizar 

 CA5.3 Identificáronse os elementos para substituír, así como as súas 
características e a súa funcionalidade 

 CA5.4 Aprovisionáronse os elementos de substitución 

 CA5.5 Seleccionáronse as ferramentas necesarias para as operacións 
que se vaian realizar 

 CA5.6 Abriuse o equipamento desmontando a carcasa e as protec-
cións, e desmontáronse os elementos que cumpra substituír, em-
pregando as técnicas e as ferramentas apropiadas, segundo os re-
quisitos de cada intervención 

 CA5.7 Montáronse os elementos de substitución empregando as 
técnicas e as ferramentas apropiadas, segundo os requisitos de cada 
intervención 

 CA5.8 Verificouse o funcionamento correcto do equipamento eléc-
trico ou electrónico logo de finalizado o proceso, coas proteccións 
habilitadas e a carcasa novamente montada 

 CA5.9 Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun docu-
mento co formato establecido 

 CA5.10 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade 

 CA5.11 Operouse con autonomía nas actividades propostas, man-
tendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 

S 

 

S 

 

N 

 

S 

S 

 

S 

 

 

 

S 

 

 

S 

 

 

S 

 

S 

 

S 

N Probas escritas, Táboas de observación 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

MÍNIMOS EXIXIBLES Os mínimos exixibles indícanse en cada unidade didáctica, debendo superalos todos para superar o módulo. Como normal xeral, tendo en conta que o alumnado terá que completar a súa formación nun centro 
de traballo, non todos os criterios de avaliación foron considerados como mínimos. 

A programación baséase en avaliar capacidades, por medio de actividades de aprendizaxe. Os criterios de avaliación que se recollen nas unidades didácticas están referidos os criterios de avaliación que presenta o currículo para 
os distintos resultados de aprendizaxe. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN A avaliación formativa do alumnado ten en conta os obxectivos e os contidos - Avaliación da aprendizaxe dos conceptos: Mediante probas escritas. - Avaliación da aprendizaxe 
dos procedementos. Esta avaliación ten un dobre aspecto: Avaliar se posúe coñecementos suficiente referido ó procedemento sabendo que accións o compoñen, en que orde deben sucederse e en que condicións. Avaliar o uso a 
aplicación deste coñecemento nas situacións particulares. Os procedementos e instrumentos de avaliación son: Observación sistemática do traballo na aula e no taller. Resolución de problemas. Informes ou memorias das activi-
dades do taller (segundo o modelo de entrega de memoria de prácticas entregado ós alumnos). - Avaliación das actitudes: Mediante a observación sistemática do comportamento na aula e no taller, utilizando rexistros de control 
onde aparecen distintos puntos a observar con anotacións como: sempre, a veces ou nunca (que se reflectirán en cada ficha individual do alumnado). 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN A avaliación e posterior cualificación do alumnado consta dunha grande cantidade de información. Basearase tanto na observación sistemática do comportamento do alumnado, como nunha serie de 
probas escritas, e traballos prácticos (rematados cunha ficha explicativa de cada traballo realizado, segundo modelo entregado en cada práctica polo profesor). Os criterios de cualificación serán: 

- Probas de exercicios: Realizaranse probas parciais de un ou varios exercicios prácticos, con varias cuestións sobre a materia. Cualificaranse de 0 a 10 puntos. 

- Probas de Exames: Realizaranse exames parciais con un mínimo de 8 e un máximo de 20 preguntas sobre a materia. Cualificaranse de 0 a 10 puntos. 

- Probas prácticas individuais: Realizaranse probas prácticas no taller, con unha ou varias cuestións sobre as montaxes, entregando ó rematar a mesma unha memoria ou informe da proba realizada. Cualificaranse de 0 a 10 puntos 
e porcentualmente, o desenvolvemento e resultado, a memoria ou informe entregado, así como a actitude do alumnado durante a realización da mesma, cos seguintes porcentaxes: < Desenvolvemento e resultado (50%) < Me-
moria ou informe entregado (40%) 

< Actitudes (10%), segundo a valoración dos rexistros de control das actitudes reflectidas nunha ficha individual do profesor. Asignándolle a puntuación, tendo en conta o valor das actitudes Participación, Responsabilidade e 
Orde/limpeza, como sigue: +Todos os rexistros igual a Sempre (S): 10 puntos   +    Algún dos rexistros igual a Ás veces (A): 5 puntos   +   No caso de que exista un Nunca (N):  0 puntos Obtendo finalmente unha cualificación da 
proba comprendida entre 0 e 10 puntos. 

- Probas prácticas en grupo: Realizaranse probas prácticas no taller en grupo, con unha ou varias cuestións sobre as montaxes, entregando individualmente ó rematar a mesma unha memoria ou informe da proba realizada. Cuali-
ficaranse de 0 a 10 puntos e porcentualmente, o desenvolvemento e resultado, a memoria ou informe entregado, así como a actitude do alumnado durante a realización da mesma, coas seguintes porcentaxes: < Desenvolvemen-
to e resultado.(45%) < Memoria ou informe entregado. (40%) < Actitudes. (15%), segundo a valoración dos rexistros de control das actitudes reflectidas na ficha individual do profesor. Asignándolle a puntuación, tendo en conta o 
valor das actitudes Participación, Colaboración, Responsabilidade e Orde/limpeza, como sigue: + Todos os rexistros igual a Sempre (S): 10 puntos   +   Algún dos rexistros igual a Ás veces (A): 5 puntos   +   No caso de que exista un 
Nunca (N):  0 puntos Obtendo finalmente unha cualificación da proba comprendida entre 0 e 10 puntos. 

-  Outras actividades de taller: Realizaranse probas individuais no taller. Cualificaranse de 0 a 10 puntos. 

A nota final por avaliación será a media ponderada (segundo os pesos dados a cada UD avaliada) das probas ou exames, sendo necesario acadar un mínimo de 4 puntos sobre 10 en calquera delas e entregalas no tempo estipula-
do. 

As probas prácticas e os exames terán unha recuperación voluntaria antes da avaliación final, pero se lles aplicará un coeficiente de redución dun 0.80 (80% do valor) ó resultado da mesma. 

A nota final será o resultado de aplicar a media ponderada (segundo os pesos dados a cada UD) de tódalas avaliacións parciais. 

A perda do dereito de avaliación continua implicará que so se terá dereito a avaliación final. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 

2 

3 

4 

5 

Ferramentas de taller 

Cableado e conexións en equipamentos 

Magnitudes eléctricas e as súas medidas 

Elementos de conmutación e protección 

Compoñente eléctricos pasivos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesarios para a 
montaxe e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, e describe 
as súas principais características e a súa funcionalidade 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prácti-
cos valoráronse nas clases presenciais 

Tarefas enviadas telemáticamente 

X X  RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmontaxe de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando esquemas e identifi-
cando os pasos 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prácti-
cos valoráronse nas clases presenciais 

Tarefas enviadas telemáticamente 

X X  RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou electróni-
cos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas condicións de calidade e 
seguridade establecida 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prácti-
cos valoráronse nas clases presenciais 

Tarefas enviadas telemáticamente 

X X  RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electrónicos aplican-
do técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condicións de calidade e se-
guridade establecida 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prácti-
cos valoráronse nas clases presenciais 

Tarefas enviadas telemáticamente 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As actividades de recuperación consisten en actividades complementarias que se propoñen aos alumnos que non superan os mínimos esixibles en cada unha das sesións de avaliación programadas. A 
cada alumno se lle vai entregar un informe sobre os resultados de aprendizaxe  e criterios de avaliación non alcanzados.(artigo 39 da ORDE 12 de xullo de 2011).  

As actividades de recuperación que se van propoñer serán do seguinte tipo, e realizados telemáticamente mediante envío semanal por correo electrónico a cada un dos alumnos durante o período de 
confinamento:           

- Traballos escritos relacionados cos resultados non alcanzados de identificación, interpretación, etc.: deseño de instalacións, aplicados a casos concretos, valoración de vantaxes e inconvenientes, inter-
pretación de catálogos e manuais técnicos, etc          

- Repetición dos informes ou memorias que non superen a avaliación positiva.           

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Neste caso NON APLICA; non hai alumnos con perda de dereito de avaliación continua. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Estas medidas aplicaranse telemáticamente, mantendo unha comunicación fluída con alumnos e familias. 

Aos alumnos cuxo progreso académico non sexa o esperado, tan pronto como se detecte o retraso, propoñeráselles actividades que podan realizar de forma autónoma e contarán coa dispoñibilidade do 
profesorado para resolver dúbidas e responder a cuestións. 

 

 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 

trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia 

ÍNDICE 

Resultados de aprendizaxe imprescindibles para superar o módulo ou subir nota. 

Avaliación e cualificación. 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 

ampliación) 

Información e publicidade.  

Resultados de aprendizaxe imprescindibles para superar o módulo 

Resultado de aprendizaxe 

Criterio de avaliación 

RA1 (UFMP0235_13) - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que 

interpreta a documentación técnica.  

 CA1.1 - Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.  

CA1.2 - Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.  

 CA1.3 - Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.  

CA1.4 - Montáronse os mecanismos en relación coa súa utilización.  

 CA1.5 - Montáronse axeitadamente os receptores.  

CA1.6 - Realizáronse as conexións consonte a norma.  



CA1.7 - Verificouse o funcionamento das instalacións.  

CA1.8 - Medíronse as magnitudes fundamentais.  

CA1.9 - Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.  

 CA1.10 - Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e 

da ferramenta utilizada.  

RA2 (MP0235_13) -  Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao 

de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun 

edificio de vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT).  

CA2.1 - Identificáronse as características da instalación tendo en conta a súa utilización 

e a súa potencia.  

CA2.2 - Aplicouse o REBT.  

CA2.3 - Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos 

comerciais.  

CA2.4 - Realizouse a previsión dos mecanismos e os elementos necesarios.  

 CA2.5 - Realizouse o plan de montaxe da instalación.  

CA2.6 - Elaborouse un procedemento de montaxe consonte criterios de calidade.  

CA2.7 - Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento.  

CA2.8 - Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de 

eficiencia.  



CA2.9 - Verificouse a correcta instalación das canalizacións, de xeito que se permita a 

instalación dos condutores.  

CA2.10 - Verificouse o funcionamento da instalación: proteccións, toma de terra, etc.  

CA2.11 - Realizáronse tarefas de forma individual e colectiva cunha correcta 

organización do traballo.  

CA2.12 - Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo 

aproveitamento dos materiais empregados.  

CA2.13 - Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos 

realizados.  

RA5 (MP0235_13 ) - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 

protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 

equipamentos para os previr.  

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos 

materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.  

CA5.2 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.  

CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de 

materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.  

CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, 

paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, 

protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de 

montaxe e mantement  

CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 

medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.  

CA5.6 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.  



 CA5.7 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

CA5.8 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 

primeiro factor de prevención de riscos.  

RA1 (MP0235_23) - Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica 

dun local de pública concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco 

de incendio ou explosión, dun local de características especiais e das instalacións con 

fins especiais 

CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa.  

CA1.2 - Identificáronse os elementos da instalación.  

CA1.3 - Realizouse a correcta clasificación do local segundo o REBT.  

CA1.4 - Aplicáronse as normas tecnolóxicas acaídas para o tipo de local.  

CA1.5 - Tivéronse en conta as medidas de seguridade e calidade propias deste tipo de 

instalación. 

 CA1.6 - Instalouse a iluminación de emerxencia.  

CA1.7 - Instalouse a fonte de alimentación secundaria axeitada para o tipo de local.  

CA1.8 - Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao 

REBT.  

 CA1.9 - Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.  

CA1.10 - Utilizáronse as canalizacións adecuadas atendendo á súa utilización e á súa 

localización.  



CA1.11 - Tivéronse en conta os tempos previstos atendendo a un procedemento de 

calidade acordado.  

 CA1.12 - Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento.  

 CA1.13 - Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e 

da ferramenta utilizada.  

CA1.14 - Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.  

 CA1.15 - Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de 

eficiencia.  

 CA1.16 - Realizáronse tarefas colectivamente cunha correcta organización do traballo.  

CA1.17 - Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo 

aproveitamento dos materiais.  

CA1.18 - Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos 

realizados ó longo da elaboración da instalación . 

CA1.19 - Prestóuselles importancia ás necesidades da propiedade da instalación.  

RA2 (MP0235_23) - Verifica a posta en servizo dunha instalación eléctrica dun local de 

pública concorrencia, así como dun local con risco de incendio ou explosión, tamén dun 

local de características especiais e de instalacións con fins especiais atendendo ás 

especificacións do Reglamento Electrotécnico de Baixa Tensión (REBT) . 

 CA2.1 - Verificouse a adecuación da instalación ás instrucións do REBT.  

CA2.2 - Comprobáronse os valores de illamento da instalación.  

CA2.3 - Mediuse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.  



CA2.4 - Medíronse e rexistráronse os valores dos parámetros característicos 

fundamentais da instalación en cuestión . 

CA2.5 - Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais da 

instalación . 

 CA2.6 - Mediuse a continuidade dos circuítos.  

CA2.7 - Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións na instalación .  

CA2.8 - Comprobouse o illamento do chan.  

CA2.9 - Verificouse o correcto funcionamento de toda a instalación.  

RA5 (MP0235_23) -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 

protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 

equipamentos para os previr.  

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos 

materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.  

 CA5.2 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.  

 CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de 

materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.  

CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, 

paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, 

protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de 

montaxe e mantement  

CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 

medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.  

CA5.6 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.  



 CA5.7 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

CA5.8 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 

primeiro factor de prevención de riscos.  

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Na avaliación inicial: informes finais de avaliacións de cursos anteriores, debates, 

formulación de preguntas orais, e cuestionarios escritos, de resposta inmediata e de tipo 

test . 

Na avaliación continua, a observación sistemática do traballo en clase, entregas de 

traballos, revisión e corrección de tarefas, prácticas sobre panel de probas prácticas de 

programación de autómatas, utilizando como guión unha ficha entregada polo profesor, 

que deberán cumprir cos datos obtidos na realización; estas prácticas realizaranse por 

grupos, aínda que a ficha deberá ser entregada de forma individual . 

Na avaliación final, realizarase unha proba que constará de dúas partes: A primeira será 

escrita e nela formularanse cuestións relativas á identificación e funcionamento das 

instalacións eléctricas interiores, ao diagnóstico de avarías, así como preguntas tipo test. 

A segunda será de carácter práctico e consistirá na realización ou montaxe de varias 

prácticas similares ás xa realizadas en clase (identificación de compoñentes, 

comprobación de elementos, uso de equipos e aparatos de medida, montaxe dun cadro 

xeral de protección, etc,...) . 

Instrumentos: O modo de cualificación de cada un dos instrumentos de avaliación 

mencionados, así como o seu peso na cualificación trimestral, é o seguinte: 

Proba escrita (30%) 

Proba práctica (30%) 

Prácticas de taller (10%) 

Traballos individuais (15%) 

Traballos de aula (15%) 



O alumno superará o Módulo cando acade o 50% dos obxectivos de cada apartado . 

Cualificación final 

A cualificación final do módulo será a media aritmética das duas cualificacións 

trimestrais . 

Un absentismo superior ao 10% das horas do módulo sen xustificar suporá a perda do 

dereito á avaliación continua . 

Proba extraordinaria de setembro 

Non é aplicable no presente caso 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado de materia pendente 

Criterios de cualificación: Non hai alumnado de materia pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non alumnado pendente 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación)  

Actividades  

Actividades varias de repaso a conceptos vistos durante os trimestres 1º e 2º como son:  

Calcular o número mínimo de puntos de luz así como de tomas de corriente por circuito 

en vivendas unifamiliares tendo en conta os criterios do REBT, recollendo 

posteriormente esos resultados nunha táboa 

Obtención do esquema funcional dunha instalación eléctrica clásica de interior, sempre 

delineado 



Obtención do esquema multifilar dunha instalación clásica de interior, delineado, a 

partir do esquema funcional obtido con anterioridade 

Obtención do esquema unifilar dunha instalación eléctrica de interior a partir do 

esquema multifilar 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

A totalidade do alumnado que compón este grupo de estudantes conta con acceso a 

internet por múltiples vías: móvil, PC,... 

Materiais e recursos 

Dada a imposibilidade de levar a cabo traballos de forma presencial, todas as 

actividades citadas anteriormente estanse levando a cabo mediante o uso da aplicación 

GoogleClassroom 

Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 

A través da programación do Ciclo así como de maneira directa entre nós, os docentes, 

e as propias familias 

Publicidade  

Exposta na web do Laxeiro 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

    36013758                                             IES LAXEIRO (Lalín – Pontevedra) 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMELE01 C.F. DE GRAO MEDIO DE INSTALACIÓNS ELECTROTÉCNICAS 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0232 AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL- ORDINARIO PRESENCIAL 1º 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

JOSÉ RAMÓN SILVA TORRES 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1-2 Operacións de deseño e mecanizado de cadros 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA 1   

 Determina o proceso para seguir nas operacións de mecanizado, 
tendo en conta a interpretación de planos e a documentación técni-
ca. 

 CA 1.1   

 Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas.  

     

   CA 1.2   

 Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles.  

     

   CA 1.3   

 Identificáronse os materiais (perfís, envolventes e cadros).  

     

   CA 1.4   

 Definíronse as fases e as operacións do proceso.  

     

   CA 1.5   

 Realizouse un plan de montaxe.  

     

   CA 1.6   

 Analizáronse as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade 
requiridos pola intervención.  

     

   CA 1.7   

 Tivéronse en conta os tempos previstos para os procesos. 

S S Listas de cotexo, proba 
escrita e outros 
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 RA 2   

 Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización. 

 CA 2.1   

 Representáronse a man alzada vistas e cortes.  

     

   CA 2.2   

 Debuxáronse esbozos de perfís, envolventes, cadros e demais com-
poñentes.  

     

   CA 2.3   

 Reflectíronse as cotas.  

     

   CA 2.4   

 Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e 
convencionalismos.  

     

   CA 2.5   

 Utilizouse a simboloxía normalizada.  

     

   CA 2.6   

 Tivéronse en conta as representacións de pezas e conxuntos, aten-
dendo ás escalas establecidas.  

     

   CA 2.7   

 Tívose en conta a distribución dos elementos e o seu dimensiona-
mento nas representacións realizadas.  

     

   CA 2.8   

 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.  

     

   CA 2.9   

 Respectáronse os criterios de calidade establecidos. 

S S Listas de cotexo, proba 
escrita e outros 
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 RA 3   

 Executa operacións de mecanizado aplicando técnicas de medición e 
marcaxe, e utilizando máquinas e ferramentas. 

 CA 3.1   

 Determinouse o plan de mecanizado.  

     

   CA 3.2   

 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, e os medios 
técnicos e de seguridade.  

     

   CA 3.3   

 Realizáronse medicións coa precisión esixida.  

     

   CA 3.4   

 Executáronse operacións de distribución, trazado e marcaxe.  

     

   CA 3.5   

 Operouse coas ferramentas e cos equipamentos de traballo caracte-
rísticos.  

     

   CA 3.6   

 Executáronse as operacións de mecanizado en perfís, envolventes, 
cadros e canalizacións. 

     

   CA 3.7   

 Resolvéronse as continxencias xurdidas.  

     

   CA 3.8   

 Elaborouse un informe do proceso de mecanizado.  

     

   CA 3.9   

 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso. 

     

   CA 3.10   

 Respectáronse os criterios de calidade. 

S S Listas de cotexo, proba 
escrita e outros 
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 RA 4   

 Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

 CA 4.1   

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de trans-
porte.  

   

   CA 4.2   

 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. 
   

   CA 4.3   

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conforma-
ción, etc. 

 CA 4.4   

 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de pro-
tección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) 
que se deben empregar nas operacións de mecanizado.   
  

   CA 4.5   

 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.   
  

   CA 4.6   

 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións 
de montaxe e mantemento de automatismos industriais e as súas 
instalacións asociadas. 

 CA 4.7   

 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno 
ambiental.    

   CA 4.8   

 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

 CA 4.9   

 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 

S S Listas de cotexo, proba 
escrita e outros 



 

 

Páxina 6 de 18 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3-4 Automatismos con cables 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA 1   

 Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o 
que selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 CA 1.1   

 Describíronse os principios de funcionamento e as características de 
mecanismos (de accionamento, control, protección e sinalización), 
de receptores e de motores.     

   CA 1.2   

 Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación de 
velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos.   
  

   CA 1.3   

 Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os elementos 
da instalación.   

   CA 1.4   

 Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as 
características técnicas dos seus compoñentes.    

   CA 1.5   

 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.
   

   CA 1.6   

 Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía nor-
malizada.    

   CA 1.7   

 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico. 

 

 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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   CA 1.8   

 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de auto-
matismos.   

   CA 1.9   

 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.  
  

   CA 1.10   

 Respectáronse os criterios de calidade. 

   

 RA 2   

 Monta circuítos de automatismos para manobras de pequenos 
motores, para o que interpreta esquemas, e logo verifica o seu fun-
cionamento. 

 CA 2.1   

 Interpretáronse os esquemas de mando e potencia.  

     

   CA 2.2   

 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.  

     

   CA 2.3   

 Montáronse circuítos de mando e potencia.  

     

   CA 2.4   

 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia.  

     

   CA 2.5   

 Realizáronse manobras con motores.  

     

   CA 2.6   

 Aplicáronse os criterios de calidade establecidos.  

     

   CA 2.7   

 Operouse con autonomía nas actividades propostas.  

     

   CA 2.8   

 Tivéronse en conta os tempos estimados nas actividades. 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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 RA 3   

 Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta 
documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento. 

 CA 3.1   

 Interpretáronse os esbozos e os esquemas de cadros e sistemas 
eléctricos.  

     

   CA 3.2   

 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.  

     

   CA 3.3   

 Seleccionáronse compoñentes, ferramentas, e medios técnicos e de 
seguridade.  

     

   CA 3.4   

 Distribuíronse os compoñentes nos cadros.  

     

   CA 3.5   

 Mecanizouse a placa de montaxe, perfís, envolventes e canaliza-
cións.  

     

   CA 3.6   

 Montáronse os mecanismos do cadro e os elementos da instalación.  

     

   CA 3.7   

 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.  

     

   CA 3.8   

 Comprobouse o funcionamento da instalación.  

     

   CA 3.9   

 Establecéronse criterios de calidade.  

     

   CA 3.10   

 Tivéronse en conta os tempos estimados para cada actividade. 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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 RA 4   

 Localiza avarías e disfuncións na instalación, analiza os síntomas e 
identifica as causas que as producen. 

 CA 4.1   

 Elaborouse un plan de intervención.  

     

   CA 4.2   

 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.  

     

   CA 4.3   

 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación 
funcional.  

     

   CA 4.4   

 Identificouse a causa da avaría.  

     

   CA 4.5   

 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, 
equipamentos e ferramentas.  

     

   CA 4.6   

 Realizouse a intervención no tempo requirido.  

     

   CA 4.7   

 Aplicáronse as normas de calidade. 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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 RA 5   

 Repara avarías e disfuncións na instalación mediante o axuste ou a 
substitución dos elementos defectuosos. 

 CA 5.1   

 Elaborouse un plan de intervención correctora e preventiva.  

     

   CA 5.2   

 Reparouse a avaría substituíndo elementos.  

     

   CA 5.3   

 Axustáronse as proteccións consonte as características dos recepto-
res.  

     

   CA 5.4   

 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.  

     

   CA 5.5   

 Rexistráronse datos para a elaboración do informe de reparación e 
da factura.  

     

   CA 5.6   

 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.  

     

   CA 5.7   

 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, 
equipamentos e ferramentas.  

     

   CA 5.8   

 Realizouse a intervención no tempo requirido.  

     

   CA 5.9   

 Aplicáronse as normas de calidade. 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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 RA 6   

 Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

 CA 6.1   

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de trans-
porte.     

   CA 6.2   

 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade
   

   CA 6.3   

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conforma-
ción, etc.     

   CA 6.4   

 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de pro-
tección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) 
que se deben empregar nas operacións de mecanizado.  
  

   CA 6.5   

 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.   
  

   CA 6.6   

 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións 
de montaxe e mantemento de automatismos industriais e as súas 
instalacións asociadas.    

   CA 6.7   

 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno 
ambiental.     

   CA 6.8   

 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

 CA 6.9   

 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 

S S Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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Nº Unidade didáctica 

5-6 Automatismos programados 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA 1   

 Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con control 
programable, para o que selecciona os seus elementos e elabora es-
quemas. 

 CA 1.1   

 Describíronse os circuítos de control básicos con autómatas progra-
mables para arranque, inversión e regulación de velocidade de mo-
tores eléctricos trifásicos e monofásicos.     

   CA 1.2   

 Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas: fun-
cións básicas e especiais relacionadas coas entradas e saídas.  
  

   CA 1.3   

 Determináronse as características técnicas dos compoñentes da 
instalación.    

   CA 1.4   

 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.
   

   CA 1.5   

 Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos autó-
matas, coa simboloxía normalizada.     

   CA 1.6   

 Utilizáronse aplicacións informáticas para a programación do autó-
mata.  

 C 1.7   

 Automatización con autómatas programables. Estrutura e caracte-
rísticas dos autómatas programables.  Entradas e saídas dixitais e 
analóxicas.  Montaxe e conexión de autómatas programables.  Mon-
taxe, conexión e regulación de periféricos. Programación básica.
   

   C 1.8                                             - C1.9 

 Normativa e regulamentación. –Catálogos para selección de material 

 

S N Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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 RA 2   

 Monta e mantén sistemas automáticos con control programable, 
para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu 
funcionamento. 

 CA 2.1   

 Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, así como 
as súas referencias.    

   CA 2.2   

 Conectáronse os equipamentos e os elementos periféricos do siste-
ma.    

   CA 2.3   

 Estableceuse a comunicación do software co dispositivo programa-
ble.    

   CA 2.4   

 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programa-
bles.     

   CA 2.5   

 Realizouse o control de motores asíncronos con convertedores de 
frecuencia.    

   CA 2.6   

 Verificouse o funcionamento do sistema.     

   CA 2.7   

 Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos automáticos 
básicos con autómatas. 

 CA 2.8   

 Operouse cos autómatas respectando as normas de seguridade. 

     

   CA 2.9   

 Realizáronse as actividades no tempo requirido.  

     

   CA 2.10   

 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións. 

S N Listas de cotexo, proba escrita e outros 
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 RA 3   

 Localiza avarías e disfuncións na instalación, tendo en conta a análi-
se dos síntomas e a identificación das súas causas, e repara os ele-
mentos defectuosos a través do seu axuste ou da súa substitución. 

       CA 3.1   

 Elaborouse un plan de intervención.   

  CA 3.2   

 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.    
CA 3.3   

 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación 
funcional.    

   CA 3.4   

 Identificouse a causa da avaría.    

   CA 3.5   

 Reparouse a avaría substituíndo elementos.  

  CA 3.6   

 Axustáronse as proteccións conforme as características dos recepto-
res.     

   CA 3.7   

 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado. 

 CA 3.8   

 Rexistráronse datos para elaborar o informe de reparación e a 
factura.     

   CA 3.9   

 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.   
  

   CA 3.10   

 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que se deben adoptar na execución das operacións de mantemento 
en automatismos programados.     

   CA 3.11   

 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, 
equipamentos e ferramentas. 

 CA 3.12   

 Realizouse a intervención no tempo requirido.    

   CA 3.13   

 Aplicáronse as normas de calidade. 

S N Listas de cotexo, proba escrita e outros 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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OS CONTIDOS MÍNIMOS QUE SE ESIXEN SON OS SEGUINTES: 

- Simboloxía eléctrica aplicada a cadros e automatismos. Interpretación e lectura correcta de esquemas e planos. 

- Liñas  eléctricas en B.T. cores normalizados como se miden. 

- Interruptores de proteccion, diferenciais, magnetotérmicos P.I.A.S. 

- Relés, contactores, relés térmicos, contactos auxiliares,temporizadores sondas temperatura, sensores de movemento, ou detectores de presenza, de fumes, sensores magnéticos, e todo os elementos que interveñan   
no desenvolvemento dos automatismos.  

- Motores, conexionado e avarías mais usuais. 

- Autómatas, ver diferenza cos automatismos, a súa aplicación. 

- Interruptores detectores de nivel. 

- Cadros tanto de distribución eléctrica, coma par o aloxamento de contactores, e os seus elementos auxiliares. 

- Elaboración de documentación. 

-      Manexo de catálogos ou documentación complementaria, que nos poida axudar. 

-     Debuxo dos esquemas, a súa limpeza e presentación. 

-     Comprobación correcta dos distintos circuítos que compoñen as distintas U.T.  

-     Uso correcto dos materiais e ferramentas, e en xeral todo o que nos axude a boa preparación do alumno/a de cara o posto de traballo. 

- Respecto polo medio ambiente, e valoración do impacto medioambiental. 

- Cumprimento da normativa tanto do regulamento de B.T., coma as normas da comunidade autónoma. 

OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Os instrumentos que se aplicarán nas distintas fases de avaliación son os seguintes: 

- Na avaliación inicial: informes finais de avaliacións de cursos anteriores, debates, formulación de preguntas orais, e cuestionarios escritos, de resposta inmediata e de tipo test. 

- Na avaliación continua, a observación sistemática do traballo en clase, entregas de traballos, revisión e corrección de tarefas, prácticas sobre panel de probas, prácticas de programación de autómatas, utilizando como 
guión unha ficha entregada polo profesor, que deberán cumprir cos datos obtidos na realización; estas prácticas realizaranse por grupos, aínda que a ficha deberá ser entregada de forma individual por cada alumno. 

- Na avaliación final, realizarase unha proba que constará de dúas partes: A primeira será escrita e nela formularanse cuestións relativas á identificación e funcionamento dos equipos e sistemas automáticos, ao diagnós-
tico de avarías, así como preguntas tipo test. A segunda será de carácter práctico e consistirá na realización ou montaxe de varias prácticas similares ás xa realizadas en clase (identificación de compoñentes, comprobación de 
elementos, uso de equipos e aparatos de medida, montaxe dun cadro xeral de protección, arranque manual dun motor trifásico, arranque estrela-triángulo dun motor trifásico, posta en servizo dun autómata, etc.). 

O modo de cualificación de cada un dos instrumentos de avaliación mencionados, así como o seu peso na cualificación trimestral, é o seguinte: 

- Proba escrita (30%)  

- Proba práctica (30%)  

- Traballos individuais (10%)  

- Prácticas de taller (30%).  

Traballos individuais e Prácticas de taller . (Para que un traballo sexa calificado terá que ser debidamente entregado ao profesor na data indicada e non poderá ser copiado do compañeiro). Probas escritas e probas prácticas  realizaranse unha ou 
varias . O profesor indicará con antelación as datas, hora e lugar. Procurarase non modificar as datas, e de ter que facelo o profesorado avisará na aula cunha antelación non inferior a 48 horas. 

O alumno superará o módulo   cando acade o 50 % dos obxectivos de cada apartado. 

A cualificación trimestral será a media aritmética dos apartados anteriores, coa súa respectiva ponderación. A avaliación será positiva se resulta superior ou igual a 5. A cualificación final do módulo será a media aritmética das 
dúas cualificacións trimestrais.(Podendo incrementar a nota ata1,5 puntos polos traballos telemáticos do 3º trimestre) 

Un absentismo sen xustificar superior ao 10% das horas do módulo suporá a perda do dereito a avaliación continua. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1-2 

3-4 

Operacións de deseño e mecanizado de cuadros 

Automatismos con cables 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X         RA 2   

Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización. 

      Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prác- 

      ticos valoráronse nas clases presenciais 

Tarefas enviadas telemáticamente 

X   RA 3   

 Executa operacións de mecanizado aplicando técnicas de medición e marcaxe, 
e utilizando máquinas e ferramentas. 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prác-
ticos valoráronse nas clases presenciais 

Tarefas enviadas telemáticamente 

X X  RA 4   

 Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, 
e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para 
os previr. 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prác-
ticos valoráronse nas clases presenciais 

Tarefas enviadas telemáticamente 

 X  RA 1   

 Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que 
selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prác-
ticos valoráronse nas clases presenciais 

Tarefas enviadas telemáticamente 

 X  RA 2   

 Monta circuítos de automatismos para manobras de pequenos motores, para 
o que interpreta esquemas, e logo verifica o seu funcionamento. 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prác-
ticos valoráronse nas clases presenciais 

Tarefas enviadas telemáticamente 

 X   RA 3   

 Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta documen-
tación técnica, e logo verifica o seu funcionamento. 

 

 Os indicados nas UD´s que se poden valorar telemáticamente, os CA´s prác-
ticos valoráronse nas clases presenciais 

Tarefas enviadas telemáticamente 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As actividades que se van propoñer serán do seguinte tipo, e realizados telemáticamente mediante envío semanal por correo electrónico a cada un dos alumnos durante o período de confinamento:           

As actividades de recuperación consisten en actividades complementarias que se propoñen aos alumnos que non superan os mínimos esixibles en cada unha das sesións de avaliación programadas. As actividades de 
recuperación que se van propoñer serán do seguinte tipo: 

- Traballos escritos relacionados cos resultados non alcanzados de identificación, interpretación, etc.: deseño de automatismos aplicados a casos concretos, valoración de vantaxes e inconvenientes, interpreta-
ción de catálogos e manuais técnicos. 

- Repetición dos informes ou memorias que non superen a avaliación positiva. 

- As montaxes e as actividades prácticas que non superen os mínimos terán que finalizarse para alcanzar o aprobado. 

- Ademais o alumno terá que facer unha proba escrita e outra práctica de recuperación individual baseada nos traballos propostos. 

 

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Neste caso NON SE APLICA; non hai alumnos con perda de dereito de avaliación continua. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Estas medidas aplicaranse telemáticamente, mantendo unha comunicación fluída con alumnos e familias. 

Aos alumnos cuxo progreso académico non sexa o esperado, tan pronto como se detecte o retraso, propoñeráselle actividades que podan realizar de forma autónoma e contarán coa disponibilidade do profesorado para resolver 
dúbidas e responder a cuestións. 

Estas actividades basearanse no estudo do libro de texto, na consulta de catálogos e no emprego de Internet. 
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