


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. Medio ambiente e fontes de información ambiental (1ª Avaliación)

i

j

Concepto de medio

ambiente e dinámica de

sistemas. Modelos da

Teoría de Sistemas.

Realizar modelos de

sistemas considerando as

distintas variables,

analizando a

interdependencia dos seus

elementos e establecendo as

súas relacións causais.

Contrasta a interdependencia dos

elementos dun sistema

establecendo as súas relacións.

CMCCT

40 3

Comprende, elabora e interpreta

relacións causais en diferentes

esquemas e modelos

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Elabora modelos de sistemas nos

que representa as relacións

causais interpretando as

consecuencias da variación dos

distintos factores.

CAA

i

j

O medio natural como

sistema. Aplicación da

Teoría de Sistemas ao

sistema natural.

A humanidade e o medio

ambiente. Historia das

relacións da humanidade

coa natureza.

Aplicar a dinámica de

sistemas aos cambios

ambientais acontecidos

como consecuencia da

aparición da vida e as

actividades humanas ao

longo da historia.

Analiza a partir de modelos

sinxelos os cambios ambientais

que tiveron lugar como

consecuencia da aparición da vida

e a acción humana ao longo da

historia.

CCEC

CAA

I

j

Recursos naturais, riscos e

impactos ambientais.

Identificar recursos, riscos e

impactos, asociándoos á

actividade humana sobre o

medio ambiente.

Identifica e clasifica recursos,

riscos e impactos ambientais

asociados.

CMCCT 30 4
Distingue recurso, riscos e

impactos

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

1
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g

i

j

Fontes de información

ambiental.

Identificar os principais

instrumentos de información

ambiental.

Coñece e enumera os principais

métodos de información ambiental.

CMCCT

CD

30 3
Explica os principais mñetodos

de estudo do medio ambiente

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %Extrae conclusións sobre

cuestións ambientais a partir de

distintas fontes de información.

CCL

CD

CSIEE

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos (1ª Avaliación)

I

j

A radiación solar como

recurso enerxético.

As masas fluídas e a súa

relación co funcionamento

do clima.

Identificar os efectos da

radiación solar na dinámica

das capas fluídas, no clima e

na xeodinámica externa.

Valora a radiación solar como

recurso enerxético.

CMCCT

CSC

40

2

Comprende os efectos da

radiación solar como motor das

capas fluídas e determinante do

clima e da xeodinámica externa

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Relaciona a radiación solar coa

dinámica das capas fluídas e o

clima.

CMCCT

Explica a relación entre radiación

solar e a xeodinámica externa.
CMCCT

I

j

As masas fluídas e a súa

relación co funcionamento

do clima.

Comprender o

funcionamento das capas

fluídas establecendo a súa

relación co clima.

Explica a dinámica da atmosfera e

as súas consecuencias no clima.

CMCCT

CAA

I

j

Compoñentes da

atmosfera, orixe e

importancia biolóxica.

Recoñecer os compoñentes

da atmosfera relacionándoos

coa súa procedencia e

importancia biolóxica.

Identifica os compoñentes da

atmosfera relacionándoos coa súa

procedencia, distribución e

dinámica.

CMCCT

CAA

1
Identifica as capas da atmosfera

e as súas características

Relaciona os compoñentes da

atmosfera coa súa importancia

biolóxica.

CMCCT

CAA

i

j

A capa de ozono, orixe e

importancia.

Diminución da capa de

ozono. Efectos e medidas

preventivas.

Comprender a importancia

da capa de ozono e a súa

orixe.

Determina a importancia da capa

de ozono, valorando os efectos da

súa diminución.

CMCCT

CSC

1

Explica a importancia da capa de

ozono e a súa variación,

sinalando algunha medida

preventivaSinala medidas que preveñen a

diminución da capa de ozono.
CSIEE

I

j

O efecto invernadoiro,

relación coa vida na Terra.

Causas e consecuencias

do aumento do efecto

invernadoiro.

Determinar a orixe do efecto

invernadoiro e a súa relación

coa vida na Terra.

Valora o efecto invernadoiro e a

súa relación coa vida na Terra.

CMCCT

CSC

2

Entende o efecto invernadoiro e

as consecuencias do aumento do

mesmo
Comprende e explica que factores

provocan o aumento do efecto

invernadoiro e as súas

CMCCT

CAA

2
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consecuencias.

I

j

A hidrosfera e o seu papel

como regulador climático.

Comprender o papel da

hidrosfera como regulador

climático.

Razoa o funcionamento da

hidrosfera como regulador

climático.

CMCCT

30 5

Comprende a importancia da

hidrosfera no clima

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Determina a influencia da

circulación oceánica no clima.

CMCCT

CAA

I

j

Relación das correntes

oceánicas coa circulación

dos ventos e o clima e con

algúns fenómenos

climáticos.

Asociar algúns fenómenos

climáticos coas correntes

oceánicas (ou a temperatura

superficial da auga).

Explica a relación entre as

correntes oceánicas e fenómenos

como “El Niño” e os furacáns, entre

outros.

CMCCT

Asocia fenómenos climáticos

coas circulación oceánica

Asocia as correntes oceánicas coa

circulación dos ventos e o clima.
CMCCT

i

j

Formación das

precipitacións. Tipos de

precipitacións.

Interpretación de mapas

meteorolóxicos.

Explicar a formación de

precipitacións en relación

aos movementos de masas

de aire e interpretar mapas

meteorolóxicos.

Relaciona a circulación de masas

de aire cos tipos de precipitacións.
CMCCT

30

3

Coñece os principais tipos de

precipitacións e as súas causas

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Interpreta mapas meteorolóxicos.
CMCCT

CAA

É capaz de interpretar e

identificar elementos nun mapa

meteorolóxico

I

j

b

o

Os riscos climáticos,

causas e consecuencias.

Medidas de predición ,

prevención e corrección.

Identificar os riscos

climáticos, valorando os

factores que contribúen a

favorecelos e os factores

que contribúen a paliar os

seus efectos.

Relaciona os diferentes riscos

climáticos cos factores que os

orixinan e as consecuencias que

ocasionan.

CMCCT

CAA

2

Identifica os riscos climáticos e

identifica os factores que os

favorecen e os palían
Propón medidas para evitar ou

diminuír os efectos dos riscos

climáticos.

CSIEE

Bloque 3. Contaminación atmosférica (1ª Avaliación)

I

j

o

Orixe e efectos da

contaminación atmosférica.

Argumentar a orixe da

contaminación atmosférica e

identificar os efectos sociais,

ambientais e sanitarios que

produce.

Identifica os efectos biolóxicos da

contaminación atmosférica.
CMCCT

35 2

Identifica os principais

contaminantes da atmosfera, as

súas causas e os seus efectos
Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Asocia os contaminantes coa súa

orixe, recoñecendo as

consecuencias sociais, ambientais

e sanitarias que producen.

CMCCT

CAA

h

i

j

Medidas preventivas e

correctoras da

contaminación atmosférica

Propoñer medidas que

favorecen a diminución da

contaminación atmosférica e

Describe medidas que preveñen ou

atenúan a contaminación

atmosférica e o efecto

CMCCT

CAA

CSIEE

Propón medidas para atenuar a

contaminació

3
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o e do efecto invernadoiro. do efecto invernadoiro. invernadoiro.

I

j

Orixe e efectos da

contaminación atmosférica.

Factores que inflúen na

dispersión dos

contaminantes

atmosféricos.

Relacionar a contaminación

atmosférica cos seus efectos

biolóxicos e con certas

condicións meteorolóxicas

e/ou topográficas.

Relaciona o grao de contaminación

con certas condicións

meteorolóxicas e/ou topográficas.

CMCCT

CAA

30 2

Relaciona a contaminación con

causas topográficas ou

meteorolóxicas e explica os seus

efectos sobre os seres vivos
Explica os efectos biolóxicos

producidos pola contaminación

atmosférica.

CMCCT

I

j

B3.4. Efectos da

contaminación atmosférica

segundo o seu radio de

influencia.

Clasificar os efectos locais,

rexionais e globais da

contaminación atmosférica.

Describe os efectos locais,

rexionais e globais ocasionados

pola contaminación do aire.

CMCCT

35 2

Describe os principais efectos da

contaminación do aire

I

j

O ozono troposférico e o

ozono estratosférico.

Distinguir a orixe e os

efectos do ozono

troposférico e do ozono

estratosférico.

Distingue a orixe e os efectos do

ozono troposférico e estratosférico.
CMCCT

Distingue entre ozono

troposférico e estratosférico

Bloque 4. Contaminación das augas (2ª Avaliación)

I

j O ciclo hidrolóxico.

Orixe e efectos da

contaminación das augas

superficiais e subterráneas.

Clasificar os contaminantes

da auga en relación á súa

orixe e aos efectos que

producen.

Coñece e describe a orixe e os

efectos da contaminación das

augas superficiais e subterráneas.

CMCCT

30 2

Identifica os principais

contaminantes das augas e os

seus efectos

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Relaciona os principais

contaminantes da auga coa súa

orixe e os seus efectos.

CMCCT

CAA

i

j

Parámetros de medida da

calidade da auga.

Coñecer os indicadores de

calidade da auga.
Coñece e describe os principais

indicadores de calidade da auga.
CMCCT 20 1

Coñece os parámetros de

calidade das augas

h

i

j

o

Orixe e efectos da

contaminación das augas

superficiais e subterráneas.

Prevención e corrección da

contaminación da auga.

Valorar as repercusións que

ten para a humanidade a

contaminación da auga,

propoñendo medidas que a

eviten ou diminúan.

Describe o proceso de

eutrofización das augas valorando

as consecuencias do mesmo.

CMCCT

CAA

30

2

Describe o proceso de

eutrofización e propón medidas e

distintos niveis para minimizar os

efectos da contaminación

Propón actitudes e accións,

individuais, estatais e

intergubernamentais, que

minimicen as repercusións

ambientais da contaminación da

auga.

CMCCT

CSIEE

CSC

4
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I

j

Sistemas de tratamento e

depuración das augas.

Coñecer os sistemas de

potabilización e depuración

das augas residuais.

Esquematiza as fases de

potabilización e depuración da

auga nunha EDAR.

CMCCT 20
Explica as fases de depuración

da auga

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos (2ª Avaliación)

I

j

A xeosfera, soporte dos

restantes subsistemas

terrestres.

Os riscos xeolóxicos e a

súa relación cos fluxos de

enerxía terrestres.

Relacionar os fluxos de

enerxía e os riscos

xeolóxicos.

Identifica as manifestacións da

enerxía interna da Terra e a súa

relación cos riscos xeolóxicos.

CMCCT

CAA

40

1
Entende o fluxo de enerxía

interna da terra

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

h

i

j

A orixe dos riscos

xeolóxicos internos.

Identificar os factores que

determinan, favorecen e

atenúan os riscos xeolóxicos

sísmico e volcánico.

Explica a orixe e os factores que

determinan os riscos sísmico e

volcánico.

CMCCT

CAA

3

Coñece as causas,a prevención e

os efectos dos riscos sísmico e

volcánico
h

i

j

k

o

Métodos de predición e

prevención dos riscos

xeolóxicos.

Danos orixinados polos

riscos xeolóxicos.

Identificar os danos que

producen os riscos

xeolóxicos, determinando

métodos de predición e

prevención.

Coñece os métodos de predición e

prevención dos riscos xeolóxicos.

CMCCT

CSIEE

Relaciona os riscos xeolóxicos cos

danos que producen.

CMCCT

CAA

I

j

O relevo como

consecuencia da

interacción da dinámica

interna e externa do

planeta.

Comprender o relevo como a

interacción da dinámica

interna e externa.

Interpreta o relevo como

consecuencia da interacción da

dinámica interna e externa do

planeta.

CMCCT

CAA
1

explica o relevo como

consecuencia da intercción entre

a dinámica interna e externa

I

j

Riscos asociados aos

sistemas de ladeira e

fluviais.

Determinar os riscos

asociados aos sistemas de

ladeira e fluviais, valorando

os factores que inflúen.

Identifica os riscos asociados aos

sistemas de ladeira e fluviais,

comprendendo os factores que

interveñen.

CMCCT

CAA

35

3

identifica riscos asociados a

procesos xeolóxicos externos e

valora a ordenación do territorio

como método preventivo Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %a

h

i

j

k

o

B5.8. A importancia da

ordenación do territorio na

prevención dos riscos

xeolóxicos.

B5.9. Impactos máis

frecuentes da paisaxe.

Recoñecer a fraxilidade da

paisaxe fronte aos impactos

ambientais e valorar a

ordenación do territorio como

prevención de riscos.

Valora a ordenación do territorio

como método de prevención de

riscos.

CSC

CSIEE

CCEC

Avalía a fraxilidade da paisaxe e os

impactos máis frecuentes que

sofre.

CSC

CCEC
2

Coñece os impactos que se

producen sobre a paisaxe

5
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i

j

Recursos da xeosfera,

problemas ambientais

ocasionados pola súa

explotación.

Recoñecer os recursos

minerais, os combustibles

fósiles e os impactos

derivados do seu uso.

Relaciona a utilización dos

principais recursos minerais e

enerxéticos cos problemas

ambientais ocasionados e os riscos

asociados.

CMCCT

CAA

35

3

Coñece os problemas ambientais

relacionados coa extracción de

recursos, especialmente en

Galicia

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

h

i

j

o

a

Impactos derivados da

explotación dos recursos

da xeosfera en Galicia.

Identifica os impactos

derivados da explotación dos

recursos da xeosfera en

Galicia.

Coñece os principais impactos

derivados da explotación dos

recursos da xeosfera no seu

entorno máis próximo.

CMCCT

CCEC

a

b

h

i

j

o

a

Uso eficiente da enerxía e

dos recursos.

Identificar medidas de uso

eficiente da enerxía e dos

recursos, determinando os

seus beneficios.

Valora o uso eficiente da enerxía e

dos recursos.

CSC

CCEC

2
Valora o uso racional da enerxía

e os recursosAvalía as medidas que promoven

un uso eficiente da enerxía e dos

recursos.

CSC

CCEC

CSIEE

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera (2ª Avaliación)

I

j

Circulación de materia e

enerxía na biosfera.

As relacións tróficas nos

ecosistemas, cadeas e

redes tróficas.

Representacións gráficas.

Factores limitantes da

produción primaria.

Recoñecer as relacións

tróficas dos ecosistemas,

valorando a influencia dos

factores limitantes da

produción primaria e

daqueles que aumentan a

súa rentabilidade.

Identifica os factores limitantes da

produción primaria e aqueles que

aumentan a súa rentabilidade.

CMCCT

CAA

30

3

Coñece os compoñentes e

parámetros tróficos do

ecosistema e interpreta gráfico e

esquemas sobre os mesmos
Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Esquematiza as relacións tróficas

dun ecosistema.

CMCCT

CAA

Interpreta gráficos, pirámides,

cadeas e redes tróficas.

CMCCT

CAA

Explica as causas da diferente

produtividade en mares e

continentes.

CMCCT

CAA

I

j

Os ciclos bioxeoquímicos

do osíxeno, carbono,

nitróxeno, fósforo e xofre.

Comprender a circulación de

bioelementos (sobre todo O,

C, N, P e S) entre os

subsistemas terrestres.

Esquematiza os ciclos

bioxeoquímicos argumentando a

importancia do seu equilibrio.

CMCCT

CAA
2

Explica e esquematiza os ciclos

bioxeoquímicos

I

j

Os ecosistemas no tempo:

sucesión, autorregulación e

regresión.

Comprender os cambios que

se suceden nos ecosistemas

ao longo do tempo.

Identifica os cambios que se

producen nas sucesións

ecolóxicas, interpretando a

variación dos parámetros tróficos.

CMCCT

CAA
30

1
Explica as variacións que se

producen nunha sucesión Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

6
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h

i

j

A autorregulación dos

ecosistemas e a

repercusión da acción

humana sobre eles.

Comprender os mecanismos

naturais de autorregulación

dos ecosistemas e valorar a

repercusión da acción

humana sobre os

ecosistemas.

Coñece os mecanismos naturais

de autorregulación dos

ecosistemas.

CMCCT

CAA

2

Entende a autorregulación dos

ecosistema e valora a acción do

ser humano sobre os mesmos
Argumenta e relaciona as distintas

actividades humanas coas

repercusións na dinámica dos

ecosistemas.

CMCCT

CAA

CSIEE

b

h

i

j

a

o

B6.7. Concepto de

biodiversidade.

B6.8. Causas e

repercusións da perda da

biodiversidade.

Distinguir a importancia da

biodiversidade e recoñecer

as actividades que teñen

efectos negativos sobre ela.

Argumenta a importancia da

biodiversidade e os riscos que

supón a súa diminución.

CMCCT

CCEC

CSC

2

Explica a importancia da

diversidade e a súa perda, así

como a influencia da acción do

home na mesmaRelaciona as accións humanas coa

súa influencia na biodiversidade do

ecosistema.

CMCCT

CAA

I

j

O solo como interfase.

Edafoxénese e tipos de

solos.

B6.6. Identificar os tipos de

solo, relacionándoos coa

litoloxía e o clima que os

orixinou.

Clasifica os tipos de solo

relacionándoos coa litoloxía e o

clima que os orixina.

CMCCT

CAA

20 4

Recoñece os distintos tipos de

solo

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

b

h

i

j

o

Usos e fraxilidade do solo

como recurso.

Valorar o solo como recurso

fráxil e escaso.

Valora o solo como recurso fráxil e

escaso.

CSC

CCEC
Valora o solo como recurso

I

j

Impactos sobre o solo.

Técnicas de valoración do

grao de alteración dun solo.

Coñecer técnicas de

valoración do grao de

alteración dun solo.

Identifica o grao de alteración dun

solo aplicando distintas técnicas de

valoración.

CMCCT

CSIEE

Coñece algunha técnica de

estudo do solo

h

i

j

a

o

Impactos sobre a biosfera

producidos pola

deforestación, a agricultura

e a gandaría.

Analizar os problemas

ambientais producidos pola

deforestación, a agricultura e

a gandaría.

Analiza os problemas ambientais

producidos pola deforestación, a

agricultura e a gandaría.

CMCCT

CAA

Explica os problemas ambientais

que desencadean a

deforestación, a agricultura e a

gandaría

I

j

O sistema litoral como

interfase.

Comprender as

características do sistema

litoral.

Coñece as características dos

sistema litoral.

CMCCT

20 4

Identifica as características do

litoral
Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

h

i

Importancia ecolóxica dos

recursos do sistema litoral,

Analizar e valorar a

evolución dos recursos

Valora o sistema litoral como fonte

de recursos e biodiversidade.

CSC

CCEC

Valora a importancia da

conservación do litoral e os

7
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j

a

o

impactos derivados da súa

sobreexplotación.

pesqueiros. impactos que se producen nel

Relaciona a sobreexplotación dos

recursos pesqueiros con impactos

nas zonas litorais.

CMCCT

CAA

CCEC

b

h

i

j

a

o

Importancia da

conservación das zonas

litorais.

Valorar a conservación das

zonas litorais polo seu

elevado valor ecolóxico.

Establece a importancia da

conservación das zonas litorais.

CCEC

CSC

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sostible (3ª Avaliación)

a

b

e

h

k

A xestión dos impactos

ambientais, alternativas

ante a problemática

ambiental:

desenvolvemento

incontrolado,

conservacionismo e

desenvolvemento sostible.

Establecer diferenzas entre o

desenvolvemento

incontrolado, o

conservacionismo e o

desenvolvemento sostible.

Distingue diferentes modelos de

uso dos recursos deseñando

outros sostibles.

CMCCT

CSIEE

100 4

Diferencia os diferentes tipos de

desenvolvemento

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Argumenta as diferenzas que

existen entre o desenvolvemento

incontrolado, o conservacionismo e

o desenvolvemento sostible.

CCL

CSC

CCEC

g

i

j

Avaliación do impacto

ambiental.

Instrumentos de xestión

ambiental.

Coñecer algúns instrumentos

de avaliación ambiental.

Analiza a información facilitada por

algúns instrumentos de avaliación

ambiental concluíndo impactos e

medidas correctoras.

CD

CAA

CSIEE

Coñece algúns instrumentos de

avaliacion ambiental

a

b

h

k

Relación entre

desenvolvemento, calidade

de vida e problemas

ambientais no ámbito

internacional.

Identificar a relación que

existe, a nivel internacional,

entre o desenvolvemento

dos países, a calidade de

vida e os problemas

ambientais.

Analiza o desenvolvemento dos

países, relacionándoo con

problemas ambientais e coa

calidade de vida.

CSC

CAA

CSIEE

Relaciona os problemas

ambientais co desenvolvemento

da humanidade

h

i

j

a

Modelos de xestión de

recursos.

Determinar a orixe dos

residuos, as consecuencias

da súa produción e consumo

e as diferentes alternativas á

súa xestión.

Relaciona o consumo dalgúns

produtos e o deterioro do medio.

CMCCT

CAA

Comprende o impacto dos

residuos no medio ambiente e

explica a xestión dos mesmos

Expón políticas ambientais

adecuadas á defensa do medio.

CCL

CCEC

CSIEE

Argumenta a orixe dos residuos

valorando a súa xestión.

CCL

CMCCT
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CAA

g

i

j

a

o

Avaliación do impacto

ambiental.

Instrumentos de xestión

ambiental.

Valorar a importancia do uso

de novas tecnoloxías nos

estudos ambientais e

interpretar matrices sinxelas

para a ordenación do

territorio.

Comprende e explica a importancia

do uso de novas tecnoloxías nos

estudios ambientais.

CMCCT

CCL

CSC

2
Analiza matrices sinxelas para a

avaliación do territorio
Analiza a información de matrices

sinxelas, valorando o uso do

territorio.

CMCCT

CAA

a

b

d

e

h

o

A influencia dos

organismos nacionais e

internacionais en materia

medioambiental.

Lexislación ambiental.

Coñecer os principais

organismos nacionais e

internacionais en materia

medioambiental e a

lexislación estatal e

autonómica sobre algúns

impactos ambientais.

Coñece e explica os principais

organismos nacionais e

internacionais e a súa influencia en

materia medioambiental.

CD

CCL

CCEC

1

Coñece os principais organismos

e a lexislación autonóica sobre

algúns impactos ambientais
Coñece a lexislación española e

da súa Comunidade Autónoma

sobre algúns impactos ambientais

e as normas de prevención

aplicables.

CCL

CAA

a

b

k

o

A protección dos espazos

naturais.

Os espazos naturais en

España e, en particular, en

Galicia.

Valorar a protección dos

espazos naturais.

Argumenta a necesidade de

protección dos espazos naturais e

as súas consecuencias; en

particular, os do seu entorno máis

próximo.

CCL

CSC

CCEC

1
Valora a protección dos espazos

ambientais

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Criterios de avaliación
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Os criterios de avaliación serán os establecidos no decreto 86/2015

Instrumentos e procedementos de avaliación

Para levar a cabo a avaliación, imos a utilizar diversos instrumentos e procedementos de recollida de información que inclúen:

● Talleres: traballos en grupos entregados a través da Aula virtual (80%) e avaliados polos propios alumnos (20%) sobre os
temas a tratar en cada avaliación. O traballo que teña a maior calificación levará un punto extra, e o segundo medio punto
extra.

● Cuestinarios: explicacións teóricas en clase, documentais, películas que traten o tema, etc; van ser base para a realización
de cuestionarios a través da plataforma Moodle.

● Actitude 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.

● Asistencia á clase: 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.

Criterios de cualificación

● Talleres: valoraranse a través da plataforma Moodle, e todos os membros do mesmo grupo recibirán a mesma calificación
neste apartado.

● Cuestionarios: A cualificación será a media ponderada dos resultados do alumnado nos diferentes controis realizados na
avaliación correspondente.

● Actitude: 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
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ou na non realización dos exercicios, non atender na clases, alterar a orde, etc., e dicir, en calquera das actitudes negativas
sinaladas con anterioridade.

A avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións

Criterios de promoción do alumnado

O alumnado terá superada a materia se a nota é superior ao 5.

En cada avaliación se realizará un traballo que ocupara todo o trimestre que pode ser complementado con unha proba escrita, a
ponderación de cada parte variará en cada avaliación:

▪ 1ª Avaliación: 40%

▪ 2ª Avaliación: 30%

▪ 3ª Avaliación: 30%

Criterios de promoción do alumnado

O alumnado terá superada a materia se a nota é superior ao 5.
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