
 
FICHA RESUME DA PROGRAMACIÓN 4º ESO BILINGÜE 

 
MATERIAL 

CADERNO Traerase un lapis de memoria para facer as actividades 
en ordenador. 

LIBRO DE TEXTO “History 4” de Editorial Santillana-Richmond. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

1ª AVALIACIÓN Temas 1 a 4: o século XIX 

2ª AVALIACIÓN Temas 5 a 8: A 1ª metade do século XX 

3ª AVALIACIÓN Temas 9 a 12: A 2ª metade do século XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOXÍA DE 
AVALIACIÓN 

NÚMERO DE 
EXAMES 

2 por avaliación 

 
 
 
 
 
 

MODELO DE 
EXAME 

- Unha pregunta de verdadeiro ou falso (1 punto) 
-Definición de conceptos (1 punto) 
-Relacionar conceptos (1 punto) 
- Ordenar cronoloxicamente feitos ou personaxes (1 
punto). 
- Preguntas curtas (2 puntos) 
- Unha pregunta de respostas múltiples para elixir a 
correcta (1 punto). 
- Preguntas sobre un documento, vídeo ou audio 
histórico (3 puntos) 
Responder a maior cantidade de preguntas totalmente 
en inglés suporá a posibilidade de obter unha 
cualificación máis alta no exame. 

EXERCICIOS DE 
CLASE E 

TRABALLOS 

Faranse dixitalmente e gardaranse en arquivos nun 
lapis de memoria. 
Cada vez que non se fagan descontarase 0’25 da nota 
do traballo diario. 
TRABALLOS: actividades aula virtual, lectura War 
Horse e traballo en grupo sobre vida cotiá no 
franquismo. 

 
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

% NA NOTA GLOBAL 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

PESO NA CUALIFICACIÓN GLOBAL 

EXAMES 60% 

TRABALLOS 15% 

LAPIS MEMORIA 10% 

TRABALLO DIARIO 15% 

 
 
 
 
 

PROCEDEMENTO DE 
RECUPERACIÓN 

Aprobará materia aquel alumnado que teña aprobadas as 3 avaliacións. A nota final 
será a media das 3 avaliacións. 
Se un alumno ou alumna non acada unha cualificación positiva nunha avaliación 
poderá presentarse, despois de cada avaliación, a unha recuperación. Esta proba 
cualificarase sobre o 100% do peso do trimestre e o alumno ou alumna debe 
acadar polo menos un 5 para superala. 
Antes de rematar o curso: 

- O alumnado que conte cunha avaliación ou máis suspensas, deberá 
facer outra proba de recuperación: se ten unha avaliación suspensa será 
dos contidos desa avaliación; se ten 2 ou 3 avaliacións suspensas será de 
todos os contidos explicados no curso. Esta proba cualificarase sobre o 
100% e o alumno ou alumna debe acadar polo menos  5 PUNTOS para 
superala. 

 


