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3.1.- Contexto 

No Proxecto Educativo de Centro descríbense as características do mesmo, do alumnado e do entorno. A 

continuación recóllense sucintamente os datos que consideramos poden ter unha maior incidencia na práctica 

educativa e, polo tanto, témolos presentes á hora de elaborar a presente programación. 

Características do centro 

O IES Lucus Augusti é un centro público situado na zona céntrica da cidade de Lugo. Ten como centros adscritos o 

CEIP Rosalía de Castro e o CEIP A Ponte. 

Polo que respecta á oferta educativa, no centro impártese Ensino Secundario Obrigatorio, Bacharelato (modalidades 

de Ciencias, Humanidades e Ciencias Sociais) e un Ciclo Superior e un Ciclo Medio da familia de Química en 

réxime ordinario. Nos últimos anos fóronse perdendo paulatinamente as ensinanzas de adultos, impartíndose 

unicamente o curso pasado o 2º curso de Bacharelato no réxime de persoas adultas.  Este curso hai tamén algún 

alumnado cursando estas ensinanzas. 

No presente curso académico, por mor da crise sanitaria provocada pola Covid-19 e a adaptación dos centros para 

dar cumprimento ao protocolo establecido, desdobráronse algúns dos grupos de tal maneira que excepcionalmente 

haberá 6 grupos de 1º, 2º e 4º da ESO, 5 de 3º da ESO e un grupo de PMAR, e 7 grupos de cada curso de 

Bacharelato. Todas as ensinanzas se impartirán inicialmente con carácter presencial, se ben con carácter 

extraordinario o alumnado de ESO asistirá ás aulas pola mañá e o alumnado de Bacharelato polas tardes. 

O horario de Bacharelato será os luns desde as 17:30 ata as 20:50 horas de maneira ininterrumpida e de martes a 

venres desde as 15:30 ata as 21:50 horas, cun recreo de media hora. 

Como características singulares, dicir que é un centro grande, cun número de alumnado bastante elevado e grupos 

en xeral bastante numerosos. No actual curso hai nalgúns niveis grupos cun número algo menor de alumno/as, para 

dar cumprimento á distancia mínima de 1,5 metros entre postos que recolle o Protocolo de adaptación ao contexto 

da covid-19. 

A existencia de ciclos formativos da familia de Química condiciona as posibilidades de uso dos laboratorios, xa que 

están habitualmente ocupados para a impartición dos módulos dos ciclos. Sen embargo, acordos puntuais entre o 

profesorado posibilitan o uso dos laboratorios para a realización de prácticas neste espazo. 

Este curso o grupo de PMAR conta con nove alumnos e alumnas en total.  

A lingua predominante é o castelán. 

 

3.2.- Obxectivos da ESO (adaptados ao contexto do centro e do alumnado):  

1 a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 
no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática. 

2 b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal. 

3 c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller.  

4 d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

5 e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación.  

6 f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia.  
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7 g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades.  

8 h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

9 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

10 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 
así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

11 m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade 
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

12 n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación.  

13 ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 
dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 
dereito.  

14 o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 
comunidade lusófona. 
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4. Secuenciación e temporalización dos contidos de FÍSICA e QUÍMICA 

         

                          UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia Temporalización Probas  

Avaliacións Tema Bloque 
CONTIDO Libro texto 

     Mes 
Nº 

sesións Avaliación  

    B1 BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA          

 
 
 
 
 
 

 
 

 

B1.2 Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 
 

 

Todo o 

curso 

académico 

   

 

B1.3 Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade.  

B1.6 Traballo no laboratorio  

 B.1.7 Procura e tratamento de información  

 B1.8 Proxecto de investigación  

1ª Avaliación 
 

 
1 
 

B1.1 Método científico: etapas. 

 
  

Set/Out 10 

X 

 

B1.2 Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.  

B1.3 Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade.  

B1.4 
Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 
científica  

B1.6 Traballo no laboratorio  

B1.7 Procura e tratamento de información  

 B2 BLOQUE 2: A MATERIA  
  

  

2 

B2.1 Estrutura atómica. Modelos atómicos 

 

Nov/Dec 13 

X 

 

B2.2 Isótopos  

B2.3 Aplicacións dos isótopos  

B2.5 Unións entre átomos: moléculas e cristais  

B2.6 Masas atómicas e moleculares.  

2ª Avaliación 
 3 

B2.4 Sistema periódico dos elementos 

 

Xan 7 

X 

 

B2.8 

Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as 

normas IUPAC.  

 B3 BLOQUE 3. OS CAMBIOS      

4 

B3.1 Reacción química 

 

Feb/Mar 15 

X 

 

B3.2 Cálculos estequiométricos sinxelos  

B3.3 Lei de conservación da masa  

B3.4 Velocidade de reacción  

B3.5 A química na sociedade e o ambiente  

 B4 BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS  
  

  

3ª Avaliación 
 

5 

B4.1 Carga eléctrica 

 Abr/Maio 10 

X 

 

B4.2 Forza eléctrica  

B4.3 Imáns. Forza magnética  

B4.5 Experimentos de Oersted e Faraday  

B4.6 Forzas da natureza  

 B5 BLOQUE 5. ENERXÍA    
  

6 

B5.1 Fontes de enerxía 

 Maio/Xuñ 7 

X 

 

B5.2 Uso racional da enerxía  

B5.4 Transformacións da enerxía.  

B5.6 Tipos de enerxía  
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade (FQ) 

 

      

             

 1ª Aval     
Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos 
 

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb 
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

                                                                                                                                          BLOQUE 1: A actividade científica 

1 

B1.1 

B1.1 

FQB1.1.1 
 CAA, CMCCT  FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos 

científicos. 
10%  x  x  x   X       

B1.2 FQB1.1.2 
CCL, CMCCT  FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e 

comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións 
matemáticas.  

50%  x  x  x   X X      

B1.3. B1.2 FQB1.2.1 CAA,CCEC,CMCCT FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas cotiás 10%    x  x          

B1.4. 

FB1.3 

FQB1.3.1 
CMCCT  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.  

80%  x    x          

B1.5 

FQB1.3.2. 
CAA, CMCCT  FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o 

material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no Sistema 
Internacional de Unidades. 

20%    x  x    X      
B16 

B1.6 B1.4 FQB1.4.1 
CMCCT 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. 

10%    x      X      

B1.7 

B1.5 

FQB1.5.1 
CAA, CCL 

CMCCT 

 FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de 
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade. 

10%  x       X X   X   

B1.2 FQB1.5.2 
CD, CSC  FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do 

fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 
10%         X   X    

  FQB1.6.1 
CAA, CCL, CD 

CMCCT,  CSIEE 

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo 
aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección de información 
e presentación de conclusións.  

10%     x    X X  X X   

B1.1 B1.6 FQB1.6.2 CSIEE, CSC  FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 20%    x x         X X 

                                                                                                                               BLOQUE 2 : A materia: 

2 

B2.1 B2.1 

FQB2.1.1. CCEC, CMCCT 
 FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o 

modelo planetario. 
100%  x   x    x       

FQB2.1.2 CMCCT 
 FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización 

no átomo. 
100%  x        x      

FQB2.1.3 CMCCT 
 FQB2.1.3. Relaciona a notación XA

Z
co número atómico e o número másico, determinando 

o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 
100%  x              

B2.2 
B2.2 FQB2.2.1. CMCCT, CSC 

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 60%    x x x   x       
B2.3 

B2.5 

B2.4. 

FQB2.4.1 CMCCT 
 FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, 

utilizando a notación adecuada para a súa representación.  
80%           x     

B2.6 FQB2.4.2 CMCCT 
 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. 

20%  x   x        x   
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 2ª Aval 
   

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos 
 

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb 
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

                                                                                                                               BLOQUE 2 : A materia: 

3 

B2.4 B2.3 

FQB2.3.1 CMCCT 
 FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa 

periódica 
60%  x       x       

FQB2.3.2 CMCCT 
 FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa 

posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o 
gas nobre máis próximo. 

50%  x  x        x    

B2.8 B2.6 FQB2.6.1 CMCCT, CCL 
 FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as 

normas IUPAC 
60%  x              

                                                                                                                               BLOQUE 3. Os cambios 

4 

B3.1 B3.1 FQB3.1.1. CMCCT 
 ▪FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-

molecular e a teoría de colisións. 
70%  x              

B3.2 
B3.3 

B3.2 

FQB3.2.1 CMCCT 
 ▪FQB3.2.1. Recoñece 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. 

80%  x              

FQB3.2.2 CMCCT 
 ▪FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de 

conservación da masa en reaccións químicas sinxelas. 
50%  x              

B3.4 B3.3 

FQB3.3.1 CMCCT 
 FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar o 

efecto da concentración dos reactivos na velocidade de formación dos produtos dunha 
reacción química, e xustifica este efecto en termos da teoría de colisións. 

20%    x            

FQB3.3.2 CMCCT 
 ▪FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente na 

velocidade da reacción. 
30%  x   x           

B3.5 B.3.4 

FQB3.4.1 CMCCT, CSC 
 FQB3.4.1. 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, en relación cos problemas 
ambientais de ámbito global 

20%     x    x x      

FQB3.4.2 CMCCT, CSC 
 FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria química 

tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta procedencia. 
10%     x    x x      
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LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

  (1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

  (2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

  *  O peso na cualificación se especificará en cada proba que se presente ao alumnado. 

 

 

 

 

 
3ª Aval 

    
Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

T
em

a/
U

D
 Identif. 

contidos 
Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos 
 

Temas transversais 

  

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb 
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

                                                                                                    Bloque 4. O movemento e as forzas 

5 

B4.1 

B4.1. 

FQB4.1.1 CMCCT 
 FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asocia a carga 

eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.  20%  
x       X       

B4.2 FQB4.1.2. CCEC, CMCCT 
 FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga e 

a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica. 20%  
x           X   

B4.1 B4.2 FQB4.2.1. CMCCT 
FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto fenómenos 
relacionados coa electricidade estática 10%  

  x x x          

B4.3. B4.3 

FQB4.3.1 CMCCT 
FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do 
magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 20%  

              

FQB4.3.2 CMCCT, CSIEE 
FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético 
terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo 0%  

              

B4.5 B4.4 FQB4.4.2 CMCCT, CD 
FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante 
simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun 
mesmo fenómeno. 20%  

  x x           

6 

B5.1. B5.1. 

FQB5.1.1 
CMCCT, CSC  ▪FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución 

xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. 40%  
x  x      X      

FQB5.1.2 
CMCCT, CCL FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e 

argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente explotadas. 60%  
X  x x     X      

B5.2 B5.2 FQB5.2.1 
CMCCT, CSIEE ▪FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía mundial, e 

propón medidas que poidan contribuír ao aforro individual e colectivo. 40%  
x              

B5.4 B5.4 FQB5.4.1. CMCCT 
 FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se transforma en 

movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da vida cotiá, e identifica os seus elementos 
principais. 10%  

   X X   X X  X    

B5.6 
B5.6 FQB5.6.1 CMCCT 

 ▪FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en enerxía 
eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe desta 

10%                

B5.7 10%    X X    X X      
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6. Secuenciación e temporalización dos contidos de MATEMÁTICAS 

         

   UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia Temporalización Probas  

Avaliacións Tema Bloque CONTIDO Libro texto Mes Nº sesións Avaliación  

    B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas          

   B1.1 Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas   

Todo o 

curso 

académico 

    

    

B1.2 

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 

problema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por 

casos particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.      

    

B1.3 

Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpretación 

das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de 

resolución, etc.      

    

B1.4 

Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estadísticos e 

probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e 

presentación dos informes correspondentes      

    
B1.5 

Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos 

da realidade e en contextos matemáticos, de xeito individual e en 

equipo      

   
B1.6 

Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico        

   

B1.7 

Utilización de medios tecnológicos no proceso de aprendizaje para: – 

Recollida ordenada e organización de datos – Elaboración e creación 

de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou 

estadísticos – Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 

geométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo numérico, 

alxébrico ou estadístico – Deseño de simulacións e elaboración de 

predicións sobre situacións matemáticas diversas – Elaboración de 

informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os 

resultados e as conclusións obtidos – Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos apropiados, da información e das ideas 

matemáticas   

 

 

  

  

 

 

B2.5 

Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o 

cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora ou outros medios 

tecnolóxicos. 

    
 

  
B2.6 Investigación de regularidades, relacións e propiedades que aparecen 

en conxuntos de números. Expresión usando linguaxe alxébrica. 

    
 

1ª Avaliación 

 

 

 

  B2 BLOQUE 2: Números e álxebra    3  

1 
B2.1 

Potencias de números naturais con expoñente enteiro. Significado e 

uso. Potencias de base 10. Aplicación para a expresión de números moi 

pequenos. Operacións con números expresados en notación científica. 

Aplicación a problemas extraídos do ámbito social e físico.   

Sept/Out 7 

X  

B2.2 Xerarquía de operacións.   Out 2   
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B2.3 

Números decimais e racionais. Transformación de fraccións en 

decimais e viceversa. Números decimais exactos e periódicos.   

Out 10 

  

B2.4 

Operacións con fraccións e decimais. Cálculo aproximado e redondeo. 

Erro cometido.   X  

2 

B2.7 

Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes. Progresións aritméticas e 

xeométricas. 
 

Nov/ Dec. 22 

X 

 

B2.8 

Transformación de expresión alxébricas cunha indeterminada. 

Igualdades notables. Operacións elementais con polinomios. 
  

B2.9 

Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos 

métodos.    

B2.10 Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas. Resolución.    

B2.11 

Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións e 

sistemas.    

    B3 BLOQUE 3: Xeometría    2  

2ª Avaliación 

 

3 

B3.1 

Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e bisectriz dun ángulo, 

ángulos e as súas relacións, perímetros e áreas de polígonos, lonxitude 

e área de figuras circulares. Propiedades. 

 

Xan/Feb 20 

X 

 

B3.2 Xeometría do espazo: áreas e volumes.    

B3.3 
Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais. 

Aplicación á resolución de problemas. 
  

 B4 BLOQUE 4: FUNCIÓNS      

4 

B.4.1 
Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos 

do ámbito cotián e doutras materias. 
 

Mar/Abr 27 

X 

 

B4.2 
Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e 

globais da gráfica correspondente. 
  

B4.3 
Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas 

mediante táboas e enunciados 
  

B4.4 

Utilización de modelos lineais para estudar situacións provenientes dos 

diferentes ámbitos de coñecemento e da vida cotiá, mediante a 

confección da táboa, a representación gráfica e a obtención da 

expresión alxébrica. 

 

 

B4.5 Expresións da ecuación da recta   

3ª Avaliación 

 
B5 BLOQUE 5: ESTATÍSTICA EPROBABILIDADE    1  

5 

B5.1 
Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación, mostra. Variables 

estatísticas: cualitativas, discretas e continuas. 
 

Maio/Xuñ 32 

  

B5.2 
Métodos de selección dunha mostra estatística. Representatividade 

dunha mostra. 
 

  

B5.3 
Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos. 
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B5.4 Gráficas estatísticas: construction e interpretación.  
  

B5.5 
Parámetros de posición: media, moda, mediana e cuartís. Cálculo, 

interpretación e propiedades. 
 

  

B5.6 
Parámetros de dispersión: rango, percorrido intercuartílico e desviación 

típica. Cálculo e interpretación. 
 

  

B5.7 Diagrama de caixa e bigotes.  
  

B.5.8 Interpretación conxunta da media e a desviación típica  
X  
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7.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade (MT) 
 

      

             

 
1ª Aval 

    
Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos 
 

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb 
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

BLOQUE 1: PROCESOS, METODOS, Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 
B1.1 

 
B1.1 MAPB1.1.1.  

CCL 
CMCCT 

Expresa verbalmente de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, co 
rigor e a precisión axeitados. 

 
40%  X       X       

 
B1.2 
B1.3 

B1.2 

MAPB1.2.1 
CCL 

CMCCT 
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do 
problema). 

20%    X  X   X       

MAPB1.2.2 CMCCT Valora a información dun enunciado e a relaciona co número de solucións do problema 10%    X     X       

MAPB1.2.3 CMCCT 
Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas a resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 

10%    X  X  X      X  

MAPB1.2.4 
CMCCT 

CAA 
Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas 
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas 

0%                

B1.2 
B.1.4 

B1.3 
MAPB1.3.1. CMCCT 

Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

60%  X  X  X    X      

MAPB1.3.2. CMCCT 
Utiliza as leis matemáticas encontradas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

10%         X    X   

B1.3 B1.4 

MAPB1.4.1. CMCCT 
Afonda nos problemas unha vez resoltos: revisando o proceso de resolución e os pasos e ideas 
importantes, analizando a coherencia da solución ou buscando outras formas de resolución. 

60%  X  X  X   X X      

MAPB1.4.2. 
CMCCT 

CA 

Formúlase novos problemas, a partir dun resolto: variando os datos, propoñendo novas 
preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais 
de interese, establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

80%  X  X  X   X X   X   

B1.4 B1.5 MAPB1.5.1 
CCL 

CMCCT 
Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica, estatístico- probabilística. 

60%  X    X   X X      

B1.5 B1.6 

MAPB1.6.1 
CMCCT 

CSC 
Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de inte- 
rese. 

80%  X  X  X    X      

MAPB1.6.2 
CMCCT 
CSIEE 

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. 

80%  X  X  X    X    X X 

MAPB1.6.3 CMCCT 
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema 
ou problemas dentro do campo das matemáticas. 

80%  X    X   X X      

MAPB1.6.4 CMCCT Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 20%  X X      X    X   

MAPB1.6.5 CMCCT 
Realiza simulacións e predicións, no contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, propoñendo melloras que aumenten a súa eficacia. 

0%                

B1.5 B1.7 MAPB1.7.1 
CMCCT 

CAA 
CSC 

Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados valorando ou- tras 
opinións. 80%        X     X   

B.1.5 B.1.8 

MAPB1.8.1 
CMCCT 
CSIEE 
CSC 

Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 80%    X X   X      X  

MAPB1.8.2 CMCCT 
Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao 
nivel educativo e á dificultade da situación. 

50%        X      X  

MAPB1.8.3 CMCCT Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude axeitada para cada caso. 40%  X  X     X    X   

MAPB1.8.4 
CMCCT 

CAA 
CCEC 

Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular/se preguntas e 
buscar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas 60%   X     X     X   

MAPB1.8.5 
CSC 

CSIEE 
Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

40%     X   X        

B1.6 B1.9 MAPB1.9.1 
CMCCT 
CSIEE 

Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización 
ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza 
e utilidade. 

100%  X        X      

B1.6 
B1.10 MAPB1.10.1 

CMCCT 
CAA 

Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e 
sinxeleza das ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares. 

10%    X    X    X    

B1.7 
B1.11 

MAPB1.11.1 
CMCCT 

CD 

Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e as utiliza para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impide ou non aconsella facelos 
manual- mente. 

40%  X        X      

MAPB1.11.2 CMCCT Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 10%    X  X      X    
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alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 MAPB1.11.3 CMCCT 
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos 

10%    X       X X    

 MAPB1.11.4 CMCCT 
Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas 

10%    X       X X    

 MAPB1.11.5 CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. 

40%    X       X X    

 

B1.7 
B1.12 

MAPB1.12.1 
CCL 
CD 

Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado 
do proceso de busca, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e os comparte para a súa discusión ou difusión. 

0%                

 MAPB1.12.2 CCL Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 0%                

 MAPB1.12.3 
CD 

CAA 

Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu 
proceso académico e establecendo pautas de mellora. 

20%  X      X   X X    

 MAPB1.12.4 
CD 

CSC 
CSIEE 

Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir arquivos e tarefas. 
80%    X    X    X    

BLOQUE 2: NÚMEROS E ALXEBRA 

1 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

B2.1 

MAPB2.1.1 CMCCT 
Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e 
denominadores son produtos de potencias. 

80%  X    X   X X      

MAPB2.1.2 CMCCT 
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 

60%  X    X    X      

MAPB2.1.3. CMCCT 
Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con 
e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

40%  X    X   X X      

MAPB2.1.4. CMCCT 
Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso 
dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos. 

100%  X    X   X X      

MAPB2.1.5 CMCCT 
Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, 
recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis 
axeitado. 

80%  X  X  X   X X      

MAPB2.1.6 CMCCT 
Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión requiridas, de 
acordo coa natureza dos datos. 

40%  X       X       

MAPB2.1.7 CMCCT 
Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante 
as operacións elementais e as potencias de números naturais e expoñente enteiro, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 

100%  X    X   X       

MAPB2.1.8 CMCCT 
Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a 
coherencia da solución. 

80%  X        X      

2 

B2.6 
B2.7 

B2.2 

MAPB2.2.1 CMCCT 
Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos 
anteriores. 

20%  X  X      X      

MAPB2.2.2 CMCCT 
Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números 
enteiros ou fraccionarios. 

0%                

MAPB2.2.3 CMCCT 
Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas 
asociados a estas. 

10%  X       X       

B2.8 B2.3 
MAPB2.3.1 CMCCT 

Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e 
aplícao a exemplos da vida cotiá. 

60%  X    X   X X      

MAPB2.3.2. CMCCT 
Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma 
por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. 

60%  X              

B2.9 
B2.10 
B2.11 

B.2.4 

MAPB2.4.1 CMCCT 
Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos 
alxébricos e gráficos. 

60%  X  X  X   X X   X   
MAPB2.4.2 CMCCT 

Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos 
alxébricos ou gráficos. 

MAPB2.4.3 CMCCT 

Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo 
grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta 
criticamente o resultado obtido. 
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2ª/ 3ªAval 

    
Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

*  Peso 
Cualific. 

Instrumentos 
 

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb 
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

BLOQUE 3: Xeometría  

3 

B3.1 
B3.2 
B3.5 

 

B3.1 

MAPB3.1.1 
CMCCT 

Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo. 40%  X    X  X X X      

MAPB3.1.2 
CMCCT 

Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos. 40% 
 

X    X  X X X      

MAPB3.1.3 
CMCCT Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas 

por unha secante e resolve problemas xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos. 
40% 

 
X    X  X X X      

MAPB3.1.4 
CMCCT Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias, a área de polígonos e de 

figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas axeitadas. 
40% 

 
X    X  X X X      

MAPB3.1.5 CMCCT Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas e técnicas axeitadas. 

60% 
 

X    X  X X X      

B3.3 B3.2 

MAPB3.2.1 CMCCT 
Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados. Establece relacións de 

proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 
60% 

 
X    X  X X X      

MAPB3.2.2 CMCCT 
Recoñece triángulos semellantes, e en situacións de semellanza utiliza o teorema de Tales 

para o cálculo indirecto de lonxitudes. 
60% 

 
X    X  X X X      

BLOQUE 4: FUNCIÓNS. 

4 

B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.7 

B4.1 

MAPB4.1.1 
CMCCT Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas. 
80%  X    X  X X X      

MAPB4.1.2 
CMCCT Identifica as características máis relevantes dunha gráfica, interpretándoos dentro do seu 

contexto. 
40%  X    X  X X X      

MAPB4.1.3 
CMCCT 

Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado describindo o fenómeno exposto. 40%  X    X  X X X      

MAPB4.1.4 
CMCCT 

Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente. 40%  X    X  X X X      

B4.4 
B4.5 

B4.2 

MAPB4.2.1 CMCCT 
Determina as diferentes formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación 

puntopendente, xeral, explícita e por dous puntos) e identifica puntos de corte e pendente, e 

represéntaas graficamente. 

80%  X    X  X X X      

MAPB4.2.2 CMCCT 

Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 

40%  X    X  X X X      

MAPB4.3.2 CMCCT 
Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións 

cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 
40%  X    X  X X X  X    

BLOQUE 5: : Estatística e probabilidade 

5 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 

B5.1 

MAPB5.1.1 CMCCT Distingue poboación e mostra xustificando as diferenzas en problemas contextualizados. 10%  X    X  X X X      

MAPB5.1.2 CMCCT 
Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos 

sinxelos. 
10%  X    X  X X X      

MAPB5.1.3 CMCCT Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua e pon exemplos. 10%  X    X  X X X      

MAPB5.1.4 CMCCT Elabora táboas de frecuencias, relaciona os distintos tipos de frecuencias e obtén información da 
táboa elaborada. 

10%  X    X  X X X      

MAPB5.1.5 CMCCT 
Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas se fose necesario, gráficos estatísticos 

axeitados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, 

económicos e da vida cotiá. 

10%  X    X  X X X  X    

MAPB5.1.6 CMCCT Planifica, de xeito individual ou en grupo, o proceso para a elaboración dun estudo estatístico. 10%  X    X  X X X      

B5.5 
B5.6 
B5.7 
B5.8 
B5.9 

B5.2 

MAPB5.2.1 CMCCT 
Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para proporcionar un 

resumo dos datos. 
10%  X    X  X X X      

MAPB5.2.2 CMCCT 
Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora e con folla de 

cálculo) para comparar a representatividade da media e describir os datos. 
10%  X    X  X X X      
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B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 
B5.8 
B5.9 

B5.3 

MAPB5.3.1 
CCL 

CMCCT 
Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos 

medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 
10%  X    X  X X X      

MAPB5.3.2 CMCCT Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos 

e calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 
10%  X    X  X X X  X    

MAPB5.3.3 CMCCT 
Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha 

variable estatística que analizase. 
20%  X    X  X X X  X    

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

  (1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

  (2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

  *  O peso na cualificación se especificará en cada proba que se presente ao alumnado. 
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8. Secuenciación e temporalización dos contidos de BIOLOXÍA e XEOLOXÍA 

         

                          UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia Temporalización Probas  

Avaliacións Tema Bloque 
CONTIDO Libro texto 

     Mes 
Nº 

sesións Avaliación  

    B1 
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS E ESTRATEXIAS. 

METODOLOXÍA CIENTÍFICA 
  

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B1.1 O vocabulario científico na expresión oral e escrita. 

 
 
 
 
 

Todo o 

curso 

académico 

   

 

B1.2 Metodoloxía científica: características básicas.  

B1.3 

Experimentación en bioloxía e xeoloxía: obtención, selección e interpretación 
de información de carácter científico a partir da selección e a recollida de 
mostras do medio natural ou doutras fontes.  

B1.4 
Planificación e realización do traballo experimental, e interpretación dos seus 
resultados.  

B1.5 
Normas de seguridade no laboratorio, e coidado dos instrumentos e do 
material.  

 B6 BLOQUE 6. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

   

 B6.1 
Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación, a partir da experimentación ou a observación. 

 

 

  

 

 B6.2 Artigo científico. Fontes de divulgación científica.  

 B6.3 

Proxecto de investigación en equipo. Organización. Participación e 
colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de 
conclusións.  

1ª 
Avaliación 

 
  B2 

BLOQUE 2: A CÉLULA, UNIDADE ESTRUTURAL E FUNCIONAL 
DOS SERES VIVOS 

   2 
 

 
1 
 

B2.1 Características da materia viva e diferenzas coa materia inerte 

  
  

Set/Out 11 

X 

 

B2.2 
A célula. Características básicas da célula procariota e eucariota, animal e 
vexetal.  

B2.3 Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución.  

 B3 

BLOQUE 3: AS PERSOAS E A SAÚDE. PROMOCIÓN DA     

SAÚDE  

  

  

2 

B3.1 Niveis de organización da materia viva. 

 

 

13 

  

B3.2 

Organización xeral do corpo humano: células, tecidos, órganos,  aparellos 

e sistemas 

Nov/Dec 

X 

 

B3.3 

A célula animal: estruturas celulares. Orgánulos celulares e a súa 

función.  

B3.4 Os tecidos do corpo humano: estrutura e funcións  

B3.5 Saúde e doenza, e factores que as determinan.  

B3.7 Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida saudables  

2ª 
Avaliación 

3 

B3.12  Alimentación e nutrición. Alimentos e nutrientes: tipos e funcións básicas. 

 

Xan/Feb 11 

2 
 

B3.14 

Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e procesos 

que interveñen na nutrición   

B3.15 

Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e 

excretor X  

4 

B3.17 Función de relación. Sistema nervioso e sistema endócrino. 

 

Mar/Abril 11 

  

B3.18 Órganos dos sentidos: estrutura e función; coidado e hixiene.   

B3.19 Coordinación e sistema nervioso: organización e función.   

B3.22 Visión integradora dos sistemas nervioso e endócrino.   

B3.23 

Aparello locomotor. Organización e relacións funcionais entre ósos, 

músculos e sistema nervioso X  
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                          UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia Temporalización Probas  

Avaliacións Tema Bloque 
CONTIDO Libro texto 

     Mes 
Nº 

sesións Avaliación  

 

3ª 
Avaliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

B3.25 

Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios 

físicos e psíquicos na adolescencia. 

 

Abr 7 

2 

 

B3.26 Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e parto.   

B3.27 Análise dos métodos anticonceptivos   

B3.28 Doenzas de transmisión sexual: prevención. X  

  B4 BLOQUE 4. O RELEVO TERRESTRE E A SÚA EVOLUCIÓN      

 
6 
 

B4.1 Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o relevo terrestre. 

  
  

 

May 

 

7 

   

B4.2 

Procesos xeolóxicos externos e diferenzas cos internos. Meteorización, 
erosión, transporte e sedimentación. 

X 

 

B.4.3 

Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas características. 

 

B.4.4 

Augas subterráneas: circulación e explotación 

 

B.4.5 
Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña e modelaxe litoral. 

 

B.4.6 
 Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica 

 

B.4.9 
Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico. 

 

 
B5 BLOQUE 5. O SOLO COMO ECOSISTEMA    

  

7 

B5.1 
O solo como ecosistema 

 Xuño 3 

 

 

B5.2 
Compoñentes do solo e as súas interaccións 

 

B5.3 
Importancia do solo. Riscos da súa sobreexplotación, degradación ou perda. 
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9.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade (BX) 

 

      

             

 
 

    
Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo               
consec. 

Peso 
Cualific. 

Instrumentos 
 

Temas transversais 

Prob 
esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb 
 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 

B1.1. B1.1. BXB1.1.1. 
CCL 

CMCCT 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto 
oralmente como por escrito. 

100%  X X X  X   X X      

B1.2. 
B1.3. 

B1.2. 

BXB1.2.1. 
CD 

CAA 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

80%  X X X  X  X X X   X   

BXB1.2.2. 
CD 

CCL 
Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes 80%  X X X  X   X X X X    

BXB1.2.3. 
CAA 

CCL 

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados 

80%  X X X  X  X X X      

1 

B2.1. 
B2.2. 

B2.1. 

BXB2.1.1 CMCCT Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas. 100%  X    X    X   X   

BXB2.1.2. CMCCT 
Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e 
entre célula animal e vexetal. 

100%  X    X   X X  X    

B2.3. B2.2. 

BXB2.2.1. CMCCT Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida. 60%  X    X   X X      

BXB2.2.2. CMCCT Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 100%  X    X    X      

B6.2. B6.3. BXB6.3.1. 
CMCCT 

CD 

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

  X  X  X  X  X X X    

 

B3.1. 
B3.2. 
B3.3. 

B3.1. 

BXB3.1.1 CAA Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles. 90%  X    X   X X  X    

BXB3.1.2. CMCCT Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. 80%  X  X  X   X X      

B3.4. B3.2. BXB3.2.1 CMCCT Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función. 10%  X  X  X    X  X    

 2 

B1.1. B1.1. BXB1.1.1 
CCL 

CMCCT 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto 
oralmente como por escrito. 

40%  X    X   X X      
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B1.2. 
B1.3. 

B1.2. 

BXB1.2.1. 
CD 

CAA 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

20%  X    X  X X X X  X   

BXB1.2.2. 
CD 

CCL 
Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes 10%  X  X     X X  X    

BXB1.2.3. 
CAA 

CCL 

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados 

20%  X X     X X X      

B3.5. B3.3 BXB3.3.1 CSC 
Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que 
realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente. 

20%   X       X   X X  

B3.7 B3.5 

B3.5.1 CSC 
Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da súa 
saúde e da das demais persoas. 

80%  X X   X   X X    X  

 

B3.5.2 CSC, CSIEE Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 60%  X X   X   X X      

3 

B3.12. B3.11 

BXB3.11.1. CMCCT Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 60%  X X       X    X  

BXB3.11.2. CMCCT 
Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais 
saudables. 

40%  X    X   X X    X  

B3.14. 

B3.14 BX3.14.1. CMCCT 
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. 

80%  X    X    X X     

B3.15. BXB3.15.1. CMCCT Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición. 100%  X    X   X X      

B3.15. B3.16. BXB3.16.1. CMCCT 
Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e 
o seu funcionamento. 

100%  X    X   X X      

B6.2. B6.3 BXB6.3.1. CMCCT 
Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

20%  X  X  X  X  X X X    

4 

B1.1. B1.1. BXB1.1.1. 
CCL 
CMCCT 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto 
oralmente como por escrito. 

40%  X    X   X X      

B1.2. 
B1.3. 

B1.2. 

BXB1.2.1. 
CD 

CAA 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

20%  X    X  X X X X  X   

BXB1.2.2. 
CD 

CCL 
Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes 10%  X  X     X X  X    

BXB1.2.3. 
CAA 

CCL 

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados 

20%  X X     X X X      
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B3.17. 
B3.18. 

B3.18. 

B3.18.1. CMCCT Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de relación. 80%  X  X  X   X X      

B3.18.2. CMCCT 
. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura 
responsables de cada proceso. 

40%  X  X  X    X  X    

B3.18.3. CMCCT 
Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se 
atopan. 

60%  X    X   X X      

B3.19.. B3.19. B3.19.1. 
CMCCT 

CSC 

Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos 
factores de risco e coa súa prevención. 

20%  X    X   X X      

B3.22. B3.21. B3.21.1. CMCCT 
Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie claramente a 
integración neuroendócrina. 

40%  X X      X X      

B3.23. 
B3.23. 

B3.22. B3.22.1. CMCCT Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do aparello locomotor. 60%  X X   X   X X    X  

B3.23. B3.23.1. CMCCT 
Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e relaciónaos co sistema 
nervioso que os controla. 

40%  X X      X X    X  

5 

B1.1. B1.1. BXB1.1.1. 
CCL 
CMCCT 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto 
oralmente como por escrito. 

60%  X    X   X X      

B1.2. 
B1.3. 

B1.2. 

BXB1.2.1. 

CD 

CAA 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

40%  X    X  X X X X  X   

BXB1.2.2. 

CD 

CCL 
Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes 60%  X  X     X X  X    

BXB1.2.3. 

CAA 

CCL 

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados 

60%  X X X  X  X X X      

B3.25. B3.25 BXB3.25.1. CMCCT Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e especifica a 
súa función. 

80%  X    X    X   X   

B3.26. B3.26. 

BXB3.26.1. CMCCT 
Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas 

participan na súa regulación. 60%  X    X   X X  X    

BXB3.26.2 CMCCT Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto 
60%  X    X   X X      

B3.27. 
B3.28. 

B3.27. 
 

BXB3.27.1 CMCCT Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 60%  X    X    X      

BXB3.27.2. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención. 60%  X    X   X X  X    

6 

B1.1. B1.1. BXB1.1.1. 
CCL 
CMCCT 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto 
oralmente como por escrito. 

80%  X X X  X   X X      

B1.2. 
B1.3. 

B1.2. 

BXB1.2.1. 

CD 

CAA 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

80%  X X X  X  X X X   X   

BXB1.2.2. 

CD 

CCL 
Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes 80%  X X X  X  X X X X X    

BXB1.2.3. 

CAA 

CCL 

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados 

80%  X X X  X  X X X      

B4.1. B4.1. BXB4.1.1. CMCCT 
Identifica a influencia do clima e das características das rochas que condicionan os tipos de 
relevo e inflúen neles. 

10%  X    X   X X      

B4.2. B4.2. 
BXB4.2.1. CMCCT 

Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na súa 
dinámica. 

60%  X  X    X X X      

BXB4.2.2. CMCCT 
Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos 
no relevo. 

40%  X  X    X X X      

B4.3. B4.3. BXB4.3.1. CMCCT 
Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas superficiais, e 
recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

40%  X  X    X X X      

B4.4 B4.4 BXB4.4.1 CMCCT Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 40%  X  X    X X X      

B4.5 B4.5. BXB4.5.1. 
CMCCT 

CSC 

Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, 
e identifica algunhas formas resultantes características. 

40%  X  X    X X X      

B4.6 B4.6 B.4.6.1 CMCCT Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser relevante 10%  X  X    X X X      

B4.9. B4.9. BXB4.9.1. CMCCT 
Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

10%  X  X    X X X      



 

Programación Didáctica  PMAR 3º ESO                            PMAR 3º ESO  Páxina 21 de 29 

BXB4.9.2. 
CSC 

CCEC 

Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie 
terrestre. 

40%  X X     X X X    X  

7 

B5.1. 
B5.2. 

B5.1. BXB5.1.1. 
CAA 

CMCCT 

Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e 

sinala algunha das súas interaccións 10%  X  X    X X X      

B6.2. B6.3. BXB6.3.1. 

CMCCT 

CD 

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

60%  X    X   X X   X   

B6.3. B6.4. BXB6.4.1. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 60%    X X         X X 

B5.3. B5.2. BXB5.2.1 
CMCCT 

CSC 
Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. 

10% 
 

 
 

X 
 

 
 

X    X X X      

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

  (1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

  (2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

  *  O peso na cualificación se especificará en cada proba que se presente ao alumnado. 
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1. Aspectos xerais 

 

2. Estratexias   metodolóxicas 

 

3. Secuenciación habitual de traballo na aula 

 

10.- Metodoloxía 

1.- Estratexias metodolóxicas 

Posibles aspectos: 
 

- Partir da competencia inicial do alumnado 
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 
- Potenciar as metodoloxía activas: 

 Combinar traballo individual e cooperativo 

 Aprendizaxe por proxectos 
- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
- Uso habitual das TIC 
- Papel facilitador do profesor/a 

 

Posibles estratexias: 
 

- Memorización comprensiva  
- Indagación e investigación sobre documentos, textos 
- Análise de documentos, gráficos e táboas de datos 
- Resolución de problemas 
- Estudo de casos (proxectos) 
- Simulacións 

Motivación: 
- Presentación actividade. 

Información do profesor/a: 
- Información básica para todo o alumnado 
- Información complementaria para reforzo e apoio 
- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 
- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 
- Resposta a preguntas 
- Resolución de problemas 
- Elaboración de gráficas, mapas conceptuais. 
- Memorización comprensiva 

Avaliación: 
- Análise de producións: caderno laboratorio. 
- Probas escritas 
- Traballos individuais e en grupo 
- Observación do traballo na aula 
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1.- Agrupamentos 
 
-Nas prácticas de laboratorio, os alumnos acostuman a distribuirse en grupos. Sen embargo, este curso, por mor da crise sanitaria 
derivada da COVID-19, só se irá ao laboratorio se se deran as circunstancias para facelo de xeito seguro e, nese caso, as 
prácticas realizaríanse individualmente. 
 
2. Tempos 
Os establecidos no horario da grupo e da docente que imparte a materia. 
 
3. Espazos 
 
- Aula de clase, laboratorio de física e química e aula de informática 
 
4. Materiais 
 
- Instrumentos e utensilios de laboratorio de Física e Química. 
 
5. Recursos didácticos 
 
- Material elaborado por a profesora: apuntamentos, boletíns de exercicios, experiencias de laboratorio... 
 
- Aula virtual 
 
- Bibliografía: libros de apoio de Física e Química e Matemáticas e libro de Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO. 
 

2.- Outras decisión metodolóxicas 
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11.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes 

 

Avaliación inicial 

1. Procedementos de avaliación inicial 

En que consistirá?  
Ó ser pouco alumnado (nove alumnos e alumnas) non faremos unha avaliación inicial como tal, senón que por observación 
directa e co traballo diario vemos como avanza o noso alumnado e vaise adaptando á metodoloxía de acordo ás súas 
necesidades e posibles carencias, particularmente derivadas da etapa de suspensión da actividade docente presencial durante 
o curso pasado. 
 

 

Avaliación continua 

2. Procedemento avaliación continua 

 Con que temporalización se farán probas escritas? 

Farase mínimo unha proba escrita por cada tema, dando lugar a 2 ou 3 probas en cada avaliación. Se a profesora o considera 

necesario e ve que favorece o proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado poderase facer dúas probas escritas por tema.         

Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo na libreta, observación. Ponderación, redondeo, … 

a) Probas escritas :  realizaranse ,cando menos, dúas probas de cada materia por avaliación  

b) Valoración de informes, boletíns e tarefas propostas na clase, así como presentacións de diapositivas, traballos 

escritos, experiencias de laboratorio... 

c) Valoración do caderno de aula,do traballo na aula e interese por a materia. 

Para a nota numérica da avaliación contribuirán: 

Un 75% o apartado a)  

Un 15 % o apartado b)  

Un 10% o apartado c) 

A nota de avaliación será a media das notas das tres materias do ámbito (Matemáticas, Física e Química e Bioloxía e 

Xeoloxía). Tendo que acadar un mínimo de 3 sobre 10 en cada unha delas para poder facer media coas demais.  

Para poder superar a avaliación terá que acadar un 5 como mínimo. 

Para superar a materia ten que ter un 5 ou superior na avaliación final. 

Redondeo: se a nota decimal e igual ou superior a 5, a nota da avaliación será a enteira superior. No caso de que a 1ª 

nota decimal sexa inferior a 5, mantense a nota enteira. 

Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 

- A atención e interese do alumno valórase no apartado c) 
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Como se recupera unha avaliación non superada? 

O alumnado terá dereito a unha única recuperación de cada avaliación .Os alumnos e as alumnas que teñan cualificación 

inferior a cinco puntos nunha avaliación realizarán actividades de reforzo que unha vez avaliadas positivamente permitirán ao 

alumnado, xunto coa realización dun exame de recuperación, a superación de dita avaliación. Se a profesora o considera 

axeitado poderá eximir ao alumno/a de recuperar a parte correspondente a  algunha das materias do ámbito. 

 

Avaliación final 

3.  Procedemento avaliación final 

Quen debe ir á avaliación final? 
 
O alumnado que cumpra  os seguintes requisitos: 

- Que teñan algunha recuperación das avaliacións con nota inferior a 3 puntos. 
- Que a media das avaliacións sexa inferior a 5 puntos. 

 
En que consistirá a proba ? 
 

- Nunha proba escrita sobre os contidos correspondentes da avaliación 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 

- A media aritmética das 3 avaliacións ou das recuperacións respectivas. 

Redondeo: se a nota decimal e igual ou superior a 5, a nota da avaliación será a enteira superior. No caso de que a 1ª 

nota decimal sexa inferior a 5, mantense a nota enteira. 

 
 

 

 

Avaliación extraordinaria 

4.-     Procedemento de avaliación extraordinaria 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 
 

A proba extraordinaria de setembro será global, abarcando, por tanto, a totalidade da materia, co número de preguntas 

axeitadas a materia. Só se a profesora o considera axeitado poderá eximir ao alumno de recuperar a parte correspondente a  

algunha das materias do ámbito. 

  Como se cualifica, redondeos, etc?  
 
Sumando as puntuacións indicadas en cada pregunta, e redondeando á alza 
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Avaliación de pendentes 

5.-     Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc? 
 
O alumnado de 3ºPMAR que teñan materias (englobadas no Ámbito científico) pendentes de 2º de E.S.O., traballarán os 

estándares de aprendizaxe mínimos de 2º de E.S.O. do seguinte xeito:      

 Matemáticas. Se o/a alumno/a supera os contidos mínimos marcados para os bloques de contidos de  3ºPMAR, o 

alumno recupera a parte correspondente a 2º de ESO. Se o alumno non os supera terá que realizar unha serie de 

boletíns de exercicios e tarefas propostos que teñen que entregar á profesora, o cal fará un seguimento do alumno 

explicando as súas dúbidas nos exercicios propostos. Farase unha proba escrita para avaliar eses contidos (80% da 

nota).  O alumnado que entregue estes traballos de xeito satisfactorio, valoraráselles 2 punto na nota de cada parte. 

 Ciencias Naturais. Os alumnos terán que realizar unha serie de traballos propostos pola profesora (exercicios, 

presentacións de diapositivas), se o/a alumno/a realiza as tarefas satisfactoriamente non terá que facer o exame, se 

non as realiza ou non están ben feitas o/a alumno/a terá que facer as probas escritas correspondentes.. 

 Física e Química. O alumnado terá que seguir o programa específico de recuperación individualizado que lle será 

facilitado desde o Departamento e será supervisado pola profesora que imparte o ámbito.  

 

Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados, etc.) 
 

- A materia pendente divídese en avaliacións: 
- Realizarase o correspondente exame de cada parte a aquel alumnado que non superou os contidos mínimos coas 

anteriores oportunidades. As probas de cada parte versarán sobre os estándares de aprendizaxe mínimos. 

- Na primeira semana de maio haberá unha recuperación das partes suspensas ou un exame global da materia para 

aquel alumnado con tódalas partes suspensas. 

Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 

- A nota final será a media das notas das avaliacións ou das correspondentes recuperacións. 

 
Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc.? 
 
A proba de setembro versará sobre a totalidade da materia.    

Como se cualifica, redondeos, etc? 
 
Sumando as puntuacións indicadas en cada pregunta, e redondeando á alza 
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12.- OUTRAS AVALIACIÓNS 

 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente 
  Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade      

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliaciÓn,..  ?         
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2.- Avaliación da programación didáctica 

 

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

Observacións: 

1.- Mecanismo revisión 

Con que periodicidade se revisará 
Anualmente a final de curso 
 
Que medidas se adoptarán en caso de desfase?  
Reorganízase, se é o caso en función dos resultados,  os apartados da programación  para o seguinte curso 
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   13.-  ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

   Medidas de atención á diversidade no presente curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

FÍSICA E QUÍMICA 3ºD PMAR DOLORES VARELA LATAS 

MATEMÁTICAS 3ºD PMAR DOLORES VARELA LATAS 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3ºD PMAR DOLORES VARELA LATAS 

 
 

MEDIDAS ORDINARIAS 

Medidas ordinarias Medias extraordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

 
Todo o alumnado de PMAR terá unha atención 
individualizada e un seguimento continuo e diario na aula, 
isto permite axeitar o proceso de ensinanza -aprendizaxe 
a cada alumno/a para permitir que o alumnado acade os 
contidos mínimos fixados para o curso. 
         

Todo o alumnado que cursa 3ºPMAR recibiron, en cursos 
anteriores, algún tipo de reforzo educativo. Todos presentan 
dificultades no proceso de ensinanza -aprendizaxe e por iso foron 
seleccionados para pertencer a este grupo. 
 
2.  Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para 
algún alumno/a? 
     NON 
 
5.  Existe algún programa específico para alumnado repetidor da 
materia? 
     Si, xa está recollido no apartado de avaliación de pendentes 
 

14. Actividades complementarias e extraescolares 

15. Datos departamento 

As actividades extraescolares, no caso de proporse algunha ao longo do curso, serán as mesmas que 

para o grupo de referencia. 


