


DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS OBXECTIVOS E CONTIDOS
DESENVOLVIDOS, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Ponderación
(%) Temporalización

Indicadores de logro
Grao mínimo de

consecución (nivel de logro
mínimo para obter una

puntuación de 5 sobre 10)

Procedementos
e instrumentos
de avaliación

Bloque 1. A evolución da vida – 3ª Avaliación

f

Célula procariota e

célula eucariota,

relacións evolutivas.

Célula animal e célula

vexetal, morfoloxía e

función.

Determinar as analoxías e

diferencias na estrutura das

células procariotas e

eucariotas, interpretando as

relacións evolutivas entre

elas.

Compara a célula procariota e a

eucariota, a animal e a vexetal,

recoñecendo a función dos orgánulos

celulares e a relación entre morfoloxía e

función.

CAA

CMCCT

20 6

Compara a célula procariota e a

eucariota, a animal e a vexetal,

recoñecendo a función dos

orgánulos celulares e a relación

entre morfoloxía e función.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %

Identifica distintos tipos de células

utilizando microscopio óptico,

micrografías e esquemas gráficos.

CD

CAA

f

g

O núcleo e o ciclo

celular.

Identificar o núcleo celular e

a súa organización segundo

as fases do ciclo celular a

través da observación directa

ou indirecta.

Distingue os diferentes compoñentes do

núcleo e a súa función segundo as

distintas etapas do ciclo celular.

CCL

CAA

g

f

A cromatina e os

cromosomas. Cariotipo.

Comparar a estrutura dos

cromosomas e da cromatina.

Recoñece as partes dun cromosoma

utilizándoo para construír un cariotipo.
CMCCT
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g

f

A mitose e a meiose,

principais procesos,

importancia e significado

biolóxico.

Formular e identificar os

principais procesos que

teñen lugar na mitose e na

meiose e revisar o seu

significado e importancia

biolóxica.

Recoñece as fases da mitose e meiose,

diferenciando ambos procesos e

distinguindo o seu significado biolóxico.

CMCCT

CAA

g

f

Os ácidos nucleicos:

ADN e ARN.

Comparar os tipos e a

composición dos ácidos

nucleicos, relacionándoos

coa súa función.

Distingue os distintos ácidos nucleicos e

enumera os seus compoñentes.

CAA

CSIEE

20 6

Distingue os distintos ácidos

nucleicos e enumera os seus

compoñentes.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %

g ADN e Xenética

molecular. Proceso de

replicación do ADN.

Concepto de xene.

Relacionar a replicación do

ADN coa conservación da

información xenética.

Recoñece a función do ADN como

portador da información xenética,

relacionándoo co concepto de xene.

CAA

g

b

Expresión da

información xenética.

Código xenético.

Comprender e ilustrar como

se expresa a información

xenética, utilizando o código

xenético e resolvendo

problemas sinxelos.

Ilustra os mecanismos da expresión

xenética por medio do código xenético.

CAA

CSIEE

b

a

Mutacións. Relacións

coa evolución.

Valorar e recoñecer o papel

das mutacións na diversidade

xenética, comprendendo a

relación entre mutación e

evolución.

Recoñece e explica en que consisten as

mutacións e os seus tipos.

CMCCT

CAA

f

g

A herdanza e

transmisión de

caracteres. Introdución

e desenvolvemento das

Leis de Mendel.

Base cromosómica da

herdanza mendeliana.

Formular os principios

básicos de Xenética

Mendeliana, aplicando as leis

da herdanza na resolución de

problemas sinxelos e

recoñecer a base

cromosómica das leis de

Mendel.

Recoñece os principios básicos da

Xenética Mendeliana, resolvendo

problemas prácticos de cruzamentos con

un ou dous caracteres.

CMCCT

CAA

CCEC

20 5

Recoñece os principios básicos

da Xenética Mendeliana,

resolvendo problemas prácticos

de cruzamentos con un ou dous

caracteres.

Control escrito: 50

%

Lección: 10 %

Aula: 40 %
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Aplicacións das leis de

Mendel.

g
A herdanza do sexo e a

herdanza ligada ao sexo.

Diferenciar a herdanza do

sexo e a ligada ao sexo,

establecendo a relación que

se dá entre elas.

Resolve problemas prácticos sobre a

herdanza do sexo e a herdanza ligada

ao sexo.

CAA

CSIEE

a

c

g

As enfermidades

hereditarias máis

frecuentes e o seu

alcance social.

Coñecer e identificar

algunhas enfermidades

hereditarias, a súa

prevención e alcance social.

Identifica as enfermidades hereditarias

máis frecuentes e o seu alcance social e

resolve problemas prácticos sobre

enfermidades hereditarias utilizando

árbores xenealóxicas.

CMCCT

CSC

20 6

Identifica as enfermidades

hereditarias máis frecuentes e o

seu alcance social e valora

enfermidades hereditarias.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %

f
As técnicas da

enxeñaría xenética.

Identificar as técnicas da

Enxeñaría Xenética: ADN

recombinante e PCR.

Diferenza técnicas de traballo en

enxeñaría xenética.

CMCCT

CSIEE

g

h

d

Aplicacións da enxeñaría

xenética. Biotecnoloxía.

Bioética.

Comprender e describir o

proceso da clonación.

Describe as técnicas de clonación

animal, distinguindo clonación

terapéutica e reprodutiva.

CSC

CAA

Recoñecer as aplicacións da

Enxeñaría Xenética: OMX

(organismos modificados

xeneticamente).

Analiza as implicacións éticas, sociais e

medioambientais da Enxeñaría Xenética.

CSC

CSIEE

Valorar e interpretar as

aplicacións da tecnoloxía do

ADN recombinante na

agricultura, na gandería, no

medio ambiente e na saúde.

Interpreta criticamente as consecuencias

dos avances actuais no campo da

biotecnoloxía.

CSC

a

c

Orixe e evolución dos

seres vivos. Hipóteses

sobre a orixe da vida na

Terra.

Coñecer e describir as

hipóteses sobre a orixe da

vida e as probas da

evolución. Comparar

Distingue as características

diferenciadoras entre lamarckismo,

darwinismo e neodarwinismo.

CMCCT

CAA

20 4

Distingue as características

diferenciadoras entre

lamarckismo, darwinismo e

neodarwinismo.
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g Teorías da evolución. O

feito e os mecanismos

da evolución.

lamarckismo, darwinismo e

neodarwinismo.

Cuestionario: 50 %

Tarefas: 40 %

Lección: 10 %

g

Orixe e evolución dos

seres vivos. Hipóteses

sobre a orixe da vida na

Terra.

Teorías da evolución. O

feito e os mecanismos

da evolución.

Comprender e establecer os

mecanismos da evolución

destacando a importancia da

mutación e a selección.

Analizar o debate entre

gradualismo, saltacionismo e

neutralismo.

Establece a relación entre variabilidade

xenética, adaptación e selección natural.
CAA

g
As árbores filoxenéticas

no proceso de evolución.

Interpretar árbores

filoxenéticas, incluíndo a

humana.

Interpreta árbores filoxenéticas. CAA

g

h

b

A evolución humana:

proceso de

hominización.

Describir a hominización.
Recoñece e describe as fases da

hominización.

CMCCT

CCL

Bloque 2. A dinámica da Terra – 1ª Avaliación

f

g

A historia da Terra. A

orixe da Terra. O tempo

xeolóxico: ideas

históricas sobre a idade

da Terra. Principios e

procedementos que

permiten reconstruír a

súa historia. Utilización

do actualismo como

método de

interpretación.

Recoñecer, recompilar e

contrastar feitos que amosen

á Terra como un planeta

cambiante.

Identifica e describe feitos que amosen á

Terra como un planeta cambiante,

relacionándoos cos fenómenos que

suceden na actualidade.

CAA

20 8

Discrimina os principais

acontecementos xeolóxicos,

climáticos e biolóxicos que

tiveron lugar ao longo da historia

da Terra, recoñecendo algúns

animais e plantas características

de cada era.

Taller 100 %Rexistrar e reconstruír algúns

dos cambios máis notables

da historia da Terra,

asociándoos coa súa

situación actual.

Reconstrúe algúns cambios notables na

Terra, mediante a utilización de modelos

temporais a escala e recoñecendo as

unidades temporais na historia

xeolóxica.

CAA

CSIEE
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g

h

Os eóns, eras

xeolóxicas e períodos

xeolóxicos: ubicación

dos acontecementos

xeolóxicos e biolóxicos

importantes.

Categorizar e integrar os

procesos xeolóxicos máis

importantes da historia da

Terra.

Discrimina os principais acontecementos

xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que

tiveron lugar ao longo da historia da

Terra, recoñecendo algúns animais e

plantas características de cada era.

CMCCT

f

Os fósiles guía e o seu

emprego para a datación

e estudo de procesos

xeolóxicos.

Recoñecer e datar os eóns,

eras e períodos xeolóxicos,

utilizando o coñecemento dos

fósiles guía.

Relaciona algún dos fósiles guía máis

característico coa súa era xeolóxica.
CAA

e

f

Interpretación de

mapas topográficos e

realización de perfís

topográficos.

Interpretación e datación

de procesos

representados en cortes

xeolóxicos.

Interpretar cortes xeolóxicos

sinxelos e perfís topográficos

como procedemento para o

estudo dunha zona ou terreo.

Interpreta un mapa topográfico e fai

perfís topográficos..

CMCCT

CCL

10 4
Interpreta un mapa topográfico e

fai perfís topográficos..
Aula: 100 %

Resolve problemas sinxelos de datación

relativa, aplicando os principios de

superposición de estratos, superposición

de procesos e correlación.

CMCCT

g

Estrutura e

composición da Terra.

Modelos xeodinámico e

xeoquímico.

Comprender e comparar os

diferentes modelos que

explican a estrutura e

composición da Terra.

Analiza e compara os diferentes

modelos que explican a estrutura e

composición da Terra.

CAA

70 28

Analiza e compara os diferentes

modelos que explican a estrutura

e composición da Terra asumindo

algunhas evidencias actuais da

deriva continental e a expansión

do fondo oceánico.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %g

f

A tectónica de placas e

as súas

manifestacións.

Evolución histórica da

Deriva Continental á

Tectónica de Placas.

Combinar o modelo dinámico

da estrutura interna da Terra

coa teoría da tectónica de

placas.

Relaciona as características da estrutura

interna da Terra asociándoas cos

fenómenos superficiais.

CAA

CSIEE

Recoñecer as evidencias da

deriva continental e da

expansión do fondo

oceánico.

Expresa algunhas evidencias actuais da

deriva continental e a expansión do

fondo oceánico.

CAA

Interpretar algúns fenómenos

xeolóxicos asociados ao

movemento da litosfera e

relacionalos coa súa

Coñece e explica razoadamente os

movementos relativos das placas

litosféricas.

CAA

CMCCT
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situación en mapas

terrestres. Comprender os

fenómenos naturais

producidos nos contactos das

placas.

Interpreta as consecuencias que teñen

no relevo os movementos das placas.
CAA

Explicar a orixe das

cordilleiras, os arcos de illas

e os oróxenos térmicos.

Identifica as causas que orixinan os

principais relevos terrestres.
CMCCT

Contrastar os tipos de placas

litosféricas asociando aos

mesmos movementos e

consecuencias.

Relaciona os movementos das placas

con distintos procesos tectónicos.

CAA

CCL

g

b

Evolución do relevo

como resultado da

interacción da dinámica

externa e interna.

Analizar que o relevo, na súa

orixe e evolución, é resultado

da interacción entre os

procesos xeolóxicos internos

e externos.

Interpreta a evolución do relevo baixo a

influencia da dinámica externa e interna.
CAA

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente – 2ª Avaliación

f

Compoñentes e

estrutura do

ecosistema:

comunidade e biótopo.

Hábitat e nicho

ecolóxico.

Explicar os conceptos de:

ecosistema, biótopo,

poboación, comunidade,

ecotono, hábitat e nicho

ecolóxico.

Identifica o concepto de ecosistema e

distingue os seus compoñentes.
CMCCT

50 18

Recoñece os factores ambientais

que condicionan o

desenvolvemento dos seres

vivos nun ambiente determinado,

valorando a súa importancia na

conservación do mesmo.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %

Analiza as relacións entre biótopo e

biocenose, avaliando a súa importancia

para manter o equilibrio do ecosistema.

CAA

CSIEE

CCL

g

f

a

Os factores ambientais e

os seres vivos. Factores

limitantes e adaptacións.

Límite de tolerancia.

Comparar adaptacións dos

seres vivos a diferentes

medios, mediante a

utilización de exemplos.

Interpreta as adaptacións dos seres

vivos a un ambiente determinado,

relacionando a adaptación co factor ou

factores ambientais desencadeantes do

mesmo.

CSC

CAA
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b

Categorizar os factores

ambientais e a súa influencia

sobre os seres vivos e

recoñecer o concepto de

factor limitante e límite de

tolerancia.

Recoñece os factores ambientais que

condicionan o desenvolvemento dos

seres vivos nun ambiente determinado,

valorando a súa importancia na

conservación do mesmo.

CMCCT

CAA

g

f

Relacións intra e

interespecíficas.

Influencia na regulación

dos ecosistemas.

Autorregulación do

ecosistema, da

poboación e da

comunidade.

Identificar as relacións intra e

interespecíficas como

factores de regulación dos

ecosistemas.

Recoñece e describe distintas relacións

e a súa influencia na regulación dos

ecosistemas interpretando casos

prácticos en contextos reais.

CMCCT

f
Relacións tróficas:

cadeas e redes.

Explicar os conceptos de

cadenas e redes tróficas.

Recoñece os diferentes niveis tróficos e

as súas relacións nos ecosistemas,

valorando a importancia que teñen para

a vida en xeral o mantemento das

mesmas.

CAA

CSC

CCL

a

c

g

Dinámica do ecosistema.

Ciclo da materia e fluxo

da enerxía.

Pirámides ecolóxicas.

Ciclos bioxeoquímicos e

sucesións ecolóxicas.

Expresar como se produce a

transferencia de materia e

enerxía ao longo dunha

cadena ou rede trófica e

deducir as consecuencias

prácticas na xestión sostible

de algúns recursos por parte

do ser humano.

Compara as consecuencias prácticas na

xestión sostible de algúns recursos por

parte do ser humano, valorando

criticamente a súa importancia.

CSC

CCEC

50 18

Compara as consecuencias

prácticas na xestión sostible de

algúns recursos por parte do ser

humano, valorando criticamente

a súa importancia.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %

a

c

Eficiencia ecolóxica e

aproveitamento dos

recursos alimentarios.

Regra do 10%.

Relacionar as perdas

enerxéticas producidas en

cada nivel trófico co

aproveitamento dos recursos

alimentarios do planeta

Establece a relación entre as

transferencias de enerxía dos niveis

tróficos e a súa eficiencia enerxética.

CAA

7
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k

dende un punto de vista

sostible.

a

c

A actividade humana e

o medio ambiente.

Impactos e valoración

das actividades

humanas nos

ecosistemas.

Consecuencias

ambientais do consumo

humano de enerxía.

Os recursos naturais e

os seus tipos. A

superpoboación e as

súas consecuencias:

deforestación,

sobreexplotación,

incendios, etc.

Contrastar algunhas

actuacións humanas sobre

diferentes ecosistemas,

valorar a súa influencia e

argumentar as razóns de

certas actuacións individuais

e colectivas para evitar o seu

deterioro.

Argumenta sobre as actuacións

humanas que teñen unha influencia

negativa sobre os ecosistemas:

contaminación, desertización,

esgotamento de recursos,...

CSC

CCL

CCEC

Defende e conclúe sobre posibles

actuacións para a mellora do medio

ambiente e analiza dende distintos

puntos de vista un problema

medioambiental do entorno próximo,

elaborando informes, e presentándoos

utilizando distintos medios.

CMCCT

CAA

CCL

b

f

k

c

a

Os residuos e a súa

xestión. Coñecemento

de técnicas sinxelas

para coñecer o grao de

contaminación e

depuración do medio

ambiente.

Concretar distintos procesos

de tratamento de residuos e

describir a xestión que dos

residuos se fai no seu

entorno próximo.

Describe os procesos de tratamento de

residuos, valorando criticamente a

recollida selectiva dos mesmos.

CSC

CSIEE

Contrastar argumentos a

favor da recollida selectiva de

residuos e a súa repercusión

a nivel familiar e social.

Argumenta os pros e os contras da

reciclaxe e da reutilización de recursos

materiais.

CSC

CAA

a

g

O uso de enerxías

renovables factor

fundamental para un

desenvolvemento

sostible. Consecuencias

ambientais do consumo

humano de enerxía.

Asociar a importancia que

teñen para o

desenvolvemento sostible, a

utilización de enerxías

renovables.

Destaca a importancia das enerxías

renovables para o desenvolvemento

sostible do planeta.

CSC

CCL

8
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Bloque 4. Proxecto de investigación – 1ª, 2ª y 3ª Avaliación

b

c

f

g

O método científico.

Elaboración de

hipóteses, comprobación

e argumentación das

mesmas a partir da

experimentación ou a

observación.

Planear, aplicar, e integrar as

destrezas e habilidades

propias do traballo científico.

Integra e aplica as destrezas propias dos

métodos da ciencia. CAA

CMCCT

100 2

Utiliza diferentes fontes de

información, apoiándose nas TIC,

deseñando pequenos traballos

de investigación da súa contorna

ou a alimentación e nutrición

humana para a súa presentación

e defensa na aula.

Taller: 100 %

Elaborar hipóteses, e

contrastalas a través da

experimentación ou a

observación e

argumentación.

Utiliza argumentos xustificando as

hipóteses que propón.
CCL

e

O artigo científico.

Fontes de divulgación

científica.

Discriminar e decidir sobre as

fontes de información e os

métodos empregados para a

súa obtención.

Utiliza diferentes fontes de información,

apoiándose nas TIC, para a elaboración

e presentación das súas investigacións.

CMCCT

CD

a

b

c

d

h

Proxecto de

investigación.

Organización.

Participación e

colaboración

respectuosa no traballo

individual e en equipo.

Presentación de

conclusións.

Participar, valorar e respectar

o traballo individual e en

grupo.

Participa, valora e respecta o traballo

individual e en grupo.

CSC

CSIEE

Presentar e defender en

público o proxecto de

investigación realizado.

Deseña pequenos traballos de

investigación sobre animais e/ou plantas,

os ecosistemas da súa contorna ou a

alimentación e nutrición humana para a

súa presentación e defensa na aula.

CSIEE

CD

Expresa con precisión e coherencia

tanto verbalmente como por escrito as

conclusións das túas investigacións.

CCL

CCEC
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2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Instrumentos de cualificación

Co fin de que todos os alumnos posúan igual número de parámetros de avaliación-control, a realización de calquera destes
instrumentos de avaliación por parte do alumno é obrigatoria, e dicir, que calquera control, actividade tanto escrita, TIC, de aula,
etc. é de obrigada realización. A presentación é de carácter obrigatorio para todas as tarefas, cuestionarios na plataforma
Moodle, actividades e controis, e a súa ausencia deberá estar debidamente xustificada (informe médico, documento
acreditativo de asistencia a reunión de obrigado cumprimento). Xustificacións de enfermidade, reunións, viaxes, etc.; por parte
dos pais dos alumnos non terán valor ningún, polo tanto, non son xustificativos para non realizar calquera das actividades.

Control escrito: No bloque de contidos da Xenética Mendeliana farase un control escrito, xa que os contidos son maiormente
prácticos. Constará de problemas, que deberán resolverse coma se indicou nas clases. O resto dos contidos dos distintos bloques
temáticos valorarase pola realización de cuestionarios na plataforma Moodle.

Aula: Unha vez rematados os días de prazo para que os rapaces busquen as contestacións correctas das tarefas, procederase a
corrixir as contestacións mediante as cuestións orais nos que os alumnos serán preguntados na clase,

● non facer os exercicios repetidamente será comunicado o titor

● non se tolerará a utilización de vocabulario groseiro (tacos)

● A corrección e calificación destas actividades realizarase na clase, mediante preguntas de xeito oral, na que se valorará a
adquisición de contidos. Discutiranse as contestacións, aclararanse os erros, momento en que os alumnos poden tamén
obter positivos ou negativos que se computarán coma notas de actitude. Transcorrido este proceso os alumnos teñen que
entregar as actividades corrixidas. Teranse que entregar nunha data predeterminada, as actividades correspondentes,
corrixidas polo alumno, mediante a Aula Virtual. Así cualificarase por parte do profesor a entrega como apta ou non apta.
Trátase polo tanto de unha avaliación procedimental e de contidos.
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Actividades TIC: As actividades da Aula Virtual, deberán ser respondidas no prazo determinado nas clases por todos os alumnos,
para facilitar ó acceso, levaranse ós rapaces a una aula dotada con ordenadores e conexión a internet, para que todos poidan
responder ditas actividades. Poderán ser:

● Talleres: realización de traballos sobre un tema determinado, que van ser autocorrixidos polo propio autor do mesmo e 5
compañeiros mais, o obxectivo destas actividades é a adquisición duns contidos determinados, polo que é de vital
importancia as autoavaliacións e avaliacións dos compañeiros, que de non facerse igual que sucederá ca non presentación
do taller, implicará a non superación do bloque de contidos.

● Leccións: trala lectura dun documento, efectuaranse preguntas que o alumno terá que contestar correctamente, de non ser
así o programa levarao outra vez a ter que realizar a lectura do documento. Trátase polo tanto dunha actividade de
aprendizaxe, serán probas nos que se busca a adquisición de conceptos de xeito pasivo, e serán valoradas mediante a
plataforma Moodle.

● Tarefas: limitarase a entrega das actividades corrixidas de xeito oral nas clases, a non entrega implicará a non superación
do correspondente bloque de contidos.

● Cuestionarios: actividades tipo tests, de opción múltiple, para a avaliación de contidos.

Actitude: usarase a técnica dos positivos e negativos, de tal xeito que tres positivos aumentan un punto a nota total da nota de
Aula e dos negativos réstao. Os positivos conseguiranse contestando correctamente a cuestións en clase, actitude positiva
destacable, realización dunha actividade extra puntual, etc. Os negativos implicarán calquera actitude negativa, dende o uso de
vocabulario incorrecto, non estar atento ó que se fai nas clases, repetir contestación incorrectas xa dadas e rexeitadas polo
profesor, alterar a orde e transcurso das clases, e no caso de expulsión da aula por conduta reiteradamente discordante, implicará
a anotación de catro negativos.

Procedementos de avaliación

Son aqueles cos que explicitamos como é que avaliaremos no proceso de ensino - aprendizaxe. Teremos en conta a avaliación
nun contexto amplo que nos permita coñecer os avances dos nosos alumnos e as posibles melloras a introducir no proceso. Para
tratar este punto, nos primeiros días, faranse controis ou enquisas tanto escritas como orais nas que se pretenderán obter datos
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dos contidos base que posúen os alumnos, estes datos, xunto con todos os datos que podamos aportar, serán tratados polo
Equipo Docente nas sesións de preavaliación que terán lugar no primeiro mes de clase.

En todo caso, manterase ao longo do curso unha actitude permanentemente autocrítica para revisar, á vista dos resultados, e se
iso fose necesario, os criterios aquí recollidos.

O valor que ten cada actividade no total da cualificación, de cada unha das actividades de control que se establezan na parrilla de
contidos exposta para este nivel educativo, vai constar expresado entre parénteses, a continuación da mesma. Así no noso caso
vamos a atender so seguinte xeito ós seguintes criterios:

● Actitude ou comportamento na clase: a atención, boa actitude, interese pola materia e o que se está explicando; son
fundamentais para a superación das avaliacións. Chegar tarde ás clases valorarase cun negativo en progresión aritmética
durante todo o curso se o comportamento persiste, e notificarase ó titor, para intentar que esa actitude non se repita. Tres
positivos equivalerán a un punto mais, que serán aplicados na contestación das cuestións de clase e con todas as actitudes
positivas anteditamente relacionadas; e dous negativos restarán un punto, nas intolerables contestacións ou na non
realización dos exercicios, non atender na clases, alterar a orde, etc., e dicir, en calquera das actitudes negativas sinaladas
con anterioridade.

▪ Asistencia á clase: Ao tratarse da E.S.O. a asistencia é obrigatoria a todas as clases, de non ser así,
atenderase o regulamento de réxime interno do Centro. Ademais, estableceranse controis cada
avaliación, ós que son de asistencia obrigatoria, a falta ós mesmos deberase xustificar con certificado
médico, xustificante de asistencias a actos de obrigado cumprimento, etc.

● Cuestións orais en clase: Serán as actividades que aparezan nas Tarefas, as que se empregarán neste apartado, tras
previo acordo cos rapaces, preguntaranse na clase mediante contestación oral as anteditas cuestións, da cal obterase unha
nota. Atendendo a ratio intentarase que todos os alumnos sexan avaliados no posible. Aplicarase a técnica dos positivos e
negativos para contestacións, intervencións destacables ou positivas ou incorrectas ou inadecuadas; ca mesma valía que
no caso da actitude.

● Contestación as actividades TIC: avaliaranse baixo a plataforma Moodle, tendo coma mínimo unha actividade control, por
cada tema tratado nas clases. A non realización das mesmas implicará o seu valor en negativo na cualificación e dous
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negativos na actitude fronte a materia. Indicaranse na grella de contidos co nome da actividade a utilizar, e dicir, taller,
lección, cuestionario, etc.

Valoración dos instrumentos e procedementos de avaliación

O valor que ten cada instrumento de avaliación, vai vir indicado na táboa de concreción dos contidos que se amosa nesta
programación. Terá un valor individualizado para cada bloque, así instrumentos moi valorados nun bloque non o teñen que ser
tanto noutro. A superación dos bloques de cada avaliación implicará a superación da mesma segundo atendendo a súa
ponderación.

A cualificación final virá dada pola media das notas obtidas en cada un dos bloques; sempre e cando a antedita nota sexa de valor
igual ou superior ó 5, no caso contrario o alumno terá que recuperar o bloque non superado.

A avaliación vai atender ó seguinte cálculo:

Aula: Valoración da realización, e contestación das tarefas para facer en clase ou en casa. Este valor verase afectado pola
calificación en actitude que seguirá a técnica dos positivos e negativos coma se indicou anteriormente, de tal xeito, tres positivos
aumentan un punto e dos negativos restano. Unha vez corrixidas, discutidas, comentadas e establecidas as contestacións para as
anteditas tarefas; estas deberán ser entregadas debidamente corrixidas a través da Aula Virtual, non facelo ou non as presentar
debidamente corrixidas (máis de dous exercicios mal) implicará un non apto (cero de calificación e dos negativos de actitude).

● Actitude ou comportamento na clase: a atención, boa actitude, interese pola materia e o que se está explicando; son
fundamentais para a superación das avaliacións. Chegar tarde ás clases valorarase cun negativo en progresión aritmética
durante todo o curso se o comportamento persiste, e notificarase ó titor, para intentar que esa actitude non se repita. Tres
positivos equivalerán a un punto mais, que serán aplicados na contestación das cuestións de clase e con todas as actitudes
positivas anteditamente relacionadas; e dous negativos restarán un punto, nas intolerables contestacións ou na non
realización dos exercicios, non atender na clases, alterar a orde, etc., e dicir, en calquera das actitudes negativas sinaladas
con anterioridade.

▪ Asistencia á clase: Ó tratarse da E.S.O. a asistencia é obrigatoria a todas as clases, de non ser así,
atenderase o regulamento de réxime interno do Centro. Ademais, estableceranse controis cada
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avaliación, ós que son de asistencia obrigatoria, a falta ós mesmos deberase xustificar con certificado
médico, xustificante de asistencias a actos de obrigado cumprimento, etc.

Leccións: exercicio realizado a través da plataforma Moodle.

Cuestionarios: Controis dos temas a tratar a través da plataforma Moodle.

Talleres: Traballos feitos en grupo (80%) e corrixidos polos alumnos (20%)  a través da plataforma Moodle.

Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación en cuarto da E.S.O. seguirá os criterios expostos para a avaliación do segundo ciclo da E.S.O., tanto na cualificación
das distintas avaliacións, coma nos plans de recuperación anual e estival, atendendo ós seguintes criterios de cualificación, así
tendo en conta os instrumentos da avaliación anteditamente expostos para todo o segundo ciclo da E.S.O.

Ponderación da cualificación global do curso

A cualificación global do curso será o resultado de ponderar os tres bloques temáticos:

● 1ª Avaliación : 40%

● 2ª Avaliación : 30%

● 3ª Avaliación : 30%.

Se o alumno é avaliado negativamente en dous ou mais bloques, terá que realizar a proba extraordinaria de Setembro mediante un
Control escrito, que suporá o 100% da nota. Deberá obter unha calificación mínima dun 5 para superar a materia.
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