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1. Introdución

A   Lei  orgánica  3/2020,  do  29  de  decembro   establece  que  o  currículo  deberá  estar  orientado  a  facilitar  o
desenvolvemento  educativo  do  alumnado,  garantindo  a  súa  formación  integral,  contribuíndo  ao  pleno
desenvolvemento da súa personalidade e  preparándoo para o  exercicio  pleno dos dereitos  humanos e  dunha
cidadanía activa e democrática na sociedade actual.

Consonte a isto ao longo do curso na materia de Proxecto competencial en 3º ESO,  realizaremos un proxecto sobre
as  diferentes  culturas  do  mundo de  hoxe.  Ademais  de  situarmos  no  seu  marco  xeográfico,  investigaremos  e
estudaremos a súa historia, costumes, manifestacións artísticas, relixións e formas de concibir o mundo, ciencia,
música, personaxes clave ou protagonistas da súa historia, lugares a visitar, gastronomía, e un longo etcétera.

Cada trimestre viaxaremos por unha área xeográfica da man dun personaxe clave da historia. Na primeira avaliación
será Marco Polo o personaxe que nos conducirá pola ruta da seda, na segunda avaliación chegaremos a América con
Cristovo Colón e xa na terceira viaxaremos polo continente africano da man do Doutor Livingstone.

Desta maneira abrangamos moi diversas rexións xeográficas das que coñeceremos variados aspectos  culturais,
artísticos e relixiosos, ademáis de  curiosidades co fin de fomentar a tolerancia ante a diversidade que ofrece a
sociedade na que vivimos.

Abordamos, nesta materia, o traballo ou aprendizaxe por tarefas e proxectos, sendo estes últimos, o resultado dun
traballo  colaborativo.  O  traballo  en  equipo  convértese  nun  dos  piares  da  materia  así  como  o  seu  enfoque
competencial e sistémico.

A definición do proxecto, a súa execución e a presentación do mesmo serán os tres piares na construción dun
produto final colaborativo.

Por outra banda, a educación dixital estará moi presente na busca, selección e creación dos contidos, así como nas
formas de presentación do proxecto.  As novas tecnoloxías constitúen, polo tanto,  outro dos piares desta nova
materia.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Deseñar  un  plan  de  traballo  para  a
realización  dun proxecto  ou  a  resolución  dun
problema a través da definición de obxectivos e
das accións para acadalos,  tendo en conta as
necesidades da contorna.

1-2-3-5 1-3 2-3-4 1-2-3-4-
5

1-2-3-4-
5 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4

OBX2  -  Desenvolver  o  proxecto  segundo  a
p l a n i f i c a c i ó n  p r e v i s t a  m o b i l i z a n d o
conxuntamente as competencias transversais
que se requiran.

1-2-3-5 1-3 2-3-4-5 1-2-3-4-
5

1-2-3-4-
5 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4

OBX3 -  Presentar  os  resultados  asociados  ao
proxecto competencial  empregando dun xeito
respectuoso  estratexias  e  ferramentas  de
comunicación adecuadas cunha linguaxe verbal
e  corporal  positiva,  control  das  emocións
negativas e, de ser o caso, co uso de recursos
informáticos e audiovisuais.

1-2-3-5 1-3 2-3-4 1-2-3-4-
5

1-2-3-4-
5 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XUD 1 Marco Polo e a ruta da
seda1 12

Viaxaremos por Asia coñecendo:
Historia, actualidade, conflitos, costumes,
manifestacións artísticas, relixións, formas
de concibir o mundo, arte, ciencia, música,
personaxes-clave, lugares a visitar,
gastronomía ...

33

UD 2 Cara América con Cristovo
Colón X2 12

Viaxaremos por América coñecendo:
Historia, actualidade, conflitos, costumes,
manifestacións artísticas, relixións, formas
de concibir o mundo, arte, ciencia, música,
personaxes-clave, lugares a visitar,
gastronomía ...

33

XUD 3 O doutor Livingston,
supoño3 11

Viaxaremos por África:
Historia, actualidade, conflitos, costumes,
manifestacións artísticas, relixións, formas
de concibir o mundo, arte, ciencia, música,
personaxes-clave, lugares a visitar,
gastronomía ...

34

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

UD 1 Marco Polo e a ruta da seda

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.3 - Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.4 - Realizar a secuencia e a temporalización das
actuacións necesarias para a execución do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

2

Título da UDUD

UD 2 Cara América con Cristovo Colón

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.3 - Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.4 - Realizar a secuencia e a temporalización das
actuacións necesarias para a execución do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.
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Contidos

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

3

Título da UDUD

UD 3 O doutor Livingston, supoño

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.3 - Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.4 - Realizar a secuencia e a temporalización das
actuacións necesarias para a execución do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Segue os pasos indicados para realizar a
tarefa e non comete erros graves

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Desenvolvemento dunha metodoloxía ecléctica. Enfoque competencial e construtivista. Aprendizaxe por proxectos.
Aprendizaxe por tarefas.

O enfoque competencial coloca ao alumno no centro do proceso de ensino-aprendizaxe, facendo del o protagonista
do mesmo. Isto leva ao docente a unha procura de novas formas de traballar na aula por medio de metodoloxías
innovadoras, motivadoras e inspiradoras como o traballo por proxectos ou por tarefas, a ludificación e o enfoque
accional, que constitúen en definitiva unha posta en práctica do enfoque construtivista e polo que apostamos no
presente curso de 3º ESO na materia que nos atañe.

O  alumno/a  é  o  protagonista  da  súa  propia  aprendizaxe,  que  se  desenvolve  facendo  (learning  by  doing),
experimentando e explorando, baixo a supervisión do docente que asume o papel de guía e á vez, é o encargado da
creación na aula das condicións propicias para que se produza a aprendizaxe.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Aula virtual

Outros materiais

Combínanse  os  materiais  tradicionais  xunto  a  materiais  e  recursos  máis  innovadores  consonte  coas  novas
tecnoloxías.

Aula virtual:  material diverso ( resumos, esquemas, vídeos, visual thinking, presentacións, infografías, enlaces etc. )

Outros materiais: Atlas, vídeos, podcast,  enlaces  (na aula virtual), infografías, libros de texto, ordenadores
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Espazos: Aula de informática, aula de clase, biblioteca (Radio na biblio)

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Sondeo inicial a través de mapas do históricos contrastando co mundo actual

Sondeo oral sobre diferentes áreas xeográficas, historia e aspectos diferentes do mundo actual incidindo nos conflitos
do presente.

Tarefa inicial: vsionado de dous pequenos vídeos con cuestionario ao respecto.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

33

UD 2

33

UD 3

34

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

40% : Traballo diario de clase, organización, tarefas

60%: Exposición oral do proxecto na aula de clase

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

No caso do alumnado que non acadase unha cualificación positiva, isto é, non superior a 5 nalgunha das avaliacións
deberá realizar un traballo formulado polo docente das mesmas características do proxecto Unha volta ao mundo. Así
mesmo, este traballo será exposto oralmente.

En calquer caso, para superar a materia será preciso acadar unha nota positiva nas tres avaliacións, esto é, igual ou
superior a 5.

A nota final será resultado da media das tres avaliacións, sempre que as tres se teñan superado. A final de curso
poderá  realizarse  un traballo  formulado e  deseñado polo  pocente  cun tema prefixado a  investigar  e  expoñer
oralmente para o alumnado que non acadase unha cualificación positiva nalgunha,  nalgunhas ou en todas as
avaliación.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

A través da elaboración dun traballo individual seguindo os trazos básicos do proxecto elaborado durante o curso.
Será o docente quen lle indique ao alumno a temática e características do traballo a realizar.

Os materiais e a información básica así como os instrumentos de avaliación estarán aloxados na aula virtual do curso
no apartado Seguimento e recuperación da materia pendente.
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6. Medidas de atención á diversidade

O docente atenderá a diversidade na aula deseñando estratexias de reforzo, adaptacións na metodoloxía e nos
recursos:

- guións de análise por niveis de comprensión,

- mapas conceptuais,

- resumos, esquemas e infografías,

- explicacións do docente a nivel individual ou en pequeno grupo

As  actividades de reforzo e apoio serán gradadas en dificultade para evitar situacións de frustración ou baixa
autoestima do estudante.

Levaranse a cabo adaptacións que non supoñen cambios na esencia do currículo (Adaptación no significativa)

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - Comprensión lectora X X X

ET.2 - Expresión oral y escrita X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X

ET.4 - Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

X X X

ET.5 - Emprendimiento X X X

ET.6 - Educación cívica X X X

ET.7 - Fomento da
creatividade e espírito
científico

X X X

ET.8 - Educación emocional X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Charla  sobre  oratoria  e  expresión  corporal  e  xestual.
Recursos para a exposición oral

Charla-coloquio
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

1. Adecuación do deseño e secuenciación das unidades didácticas 2. Adecuación do nivel de dificultade  medidas
adoptadas  para  a  atención  á  diversidade  3.Observación  e  avaliación  do  traballo  da  aula  4.  Adecuación  das
explicación xerais ao alumnado 5. Axuste de actividades e ás necesidades do alumnado 6.Variedade de estratexias
metodolóxicas 7. Respostas á integración e a  diversidade na aula  8. Fomento das novas tecnoloxías e do seu uso
responsable

Adoitaremos unha escala de 1 a 4 en cada un dos indicadores de logro especificados para valorar a nosa práctica
docente.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Mediante un cuestionario de satisfacción do alumnado, de tal xeito que faremos un seguimento, unidade a unidade,
da opinión do grupo de cara á práctica docente e á consecución dos obxectivos propostos na programación.

9. Outros apartados
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