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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 
 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

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

B1.1. Expresar verbalmente e de xeito razoado o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

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. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

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. 

B1.4. Formulación de proxectos e investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes correspondentes. 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e leis 

matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

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. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras 

preguntas, outros contextos, etc. 

B1.4. Formulación de proxectos e investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, os resultados e as conclusións 

obtidas nos procesos de investigación. 



 
 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

Elaboración e presentación dos informes correspondentes. 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 

(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de situacións problemáticas da realidade. 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico. 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 

B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico. 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares 

futuras. 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
para: 
– Recollida ordenada e a organización de datos.  
– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, realizando 

cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando 

situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido crítico situacións 

diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de 

problemas. 



 
 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados 
a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da 
información e as ideas matemáticas. 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
para: 
– Recollida ordenada e a organización de datos.  
– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados 
a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da 
información e as ideas matemáticas. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no 

proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información salientable 

en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e 

argumentacións destes e compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a 

interacción. 

Bloque 2. Números e álxebra 

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. 
B2.2. Xerarquía de operacións. 

B2.3. Números decimais e racionais. Transformación de fraccións en 

decimais e viceversa. Números decimais exactos e periódicos. 

B2.4. Operacións con fraccións e decimais. Cálculo aproximado e 

redondeo. Erro cometido. 

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. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais e decimais para operar con eles, 

utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas, e 

presentando os resultados coa precisión requirida. 

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

aparecen en conxuntos de números. Expresión usando linguaxe 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, 

observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 



 
 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

alxébrica.  

B2.7. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes. Progresións 

aritméticas e xeométricas. 

B2.8. Transformación de expresión alxébricas cunha indeterminada. 
Igualdades notables. Operacións elementais con polinomios. 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación dada 

mediante un enunciado, extraendo a información relevante e transformándoa. 

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. 
B3.2. Xeometría do espazo: áreas e volumes. 

B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as 
tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das figuras 

planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións xeométricas. 

B3.4. Translacións, xiros e simetrías no plano. 

B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as 
tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 

B3.4. Recoñecer as transformacións que levan dunha figura a outra mediante movemento 

no plano, aplicar os referidos movementos e analizar deseños cotiáns, obras de arte e 

configuracións presentes na natureza. 

����  ����  

 
 
 

Física e Química. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

Bloque 1. A actividade científica 

B1.1. Método científico: etapas. B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico.  



 
 

Física e Química. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

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

B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade. B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no desenvolvemento 
da sociedade. 

B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 
Notación científica. 
B1.5. Erros. 
B1.6. Traballo no laboratorio. 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e expresar os 
resultados co erro correspondente. 

B1.6. Traballo no laboratorio. B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no laboratorio de física e 
de química, e describir e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos 
para a protección ambiental.  

B1.7. Procura e tratamento de información. 
B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

B1.5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 
en publicacións e medios de comunicación.  

Bloque 2. A materia 

B2.1. Estrutura atómica. Modelos atómicos. B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de diferentes 
teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e a comprensión da 
estrutura interna da materia. 

B2.2. Isótopos. 
B2.3. Aplicacións dos isótopos. 

B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos.  

B2.4. Sistema periódico dos elementos.  B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 
relevantes a partir dos seus símbolos.  

B2.5. Unións entre átomos: moléculas e cristais. 
���� B2.6. Masas atómicas e moleculares. 

B2.4. Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar 
as propiedades das agrupacións resultantes. 

���� B2.7. Elementos e compostos de especial interese con aplicacións ���� B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en 



 
 

Física e Química. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

industriais, tecnolóxicas e biomédicas. substancias de uso frecuente e coñecido. 

���� B2.8. Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as 
normas IUPAC. 

���� B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

Bloque 3. Os cambios 

B3.1. Reacción química.  B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se transforman en 
produtos, en termos da teoría de colisións.  

B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos. 
B3.3. Lei de conservación da masa.  

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 
experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais. 

B3.5. A química na sociedade e o ambiente. B3.4. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 
ambiente. 

 
 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  

B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e escrita. B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao 
seu nivel. 

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. 

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico e utilizala 
para formar unha opinión propia, expresarse con precisión e argumentar sobre problemas 
relacionados co medio natural e a saúde. 

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. 

B1.3. Realizar un traballo experimental con axuda dun guión de prácticas de laboratorio ou 
de campo, describir a súa execución e interpretar os seus resultados. 



 
 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 

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

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

B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as 
características que os diferencian da materia inerte. 

B2.3. Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa e heterótrofa. 

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

B3.1. Niveis de organización da materia viva.  

B3.2. Organización xeral do corpo humano: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas 

B3.3. A célula animal: estruturas celulares. Orgánulos celulares e a súa 
función. 

B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, órganos e 
aparellos ou sistemas) e diferenciar as principais estruturas celulares e as súas funcións. 

B3.4. Os tecidos do corpo humano: estrutura e funcións. B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa función. 

B3.5. Saúde e doenza, e factores que as determinan. B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e doenza, os factores que 
os determinan. 

B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas.  B3.4. Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis comúns que 
afectan a poboación (causas, prevención e tratamentos).  

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida saudables. B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método de prevención 
das doenzas. 

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida saudables. B3.6. Seleccionar información, establecer diferenzas dos tipos de doenzas dun mundo 
globalizado e deseñar propostas de actuación. 

B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, soros e antibióticos. 

B3.9. Uso responsable de medicamentos. 

B3.7. Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e as continuas contribucións 
das ciencias biomédicas, e describir a importancia do uso responsable dos medicamentos. 

B3.10. Transplantes e doazón de células, sangue e órganos. B3.8. Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención como práctica habitual e 
integrada nas súas vidas e as consecuencias positivas da doazón de células, sangue e 



 
 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

órganos. 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. 
Problemas asociados.  

B3.9. Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de substancias aditivas, e 
elaborar propostas de prevención e control. 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. 
Problemas asociados.  

B3.10. Recoñecer as consecuencias para o individuo e a sociedade de seguir condutas de 
risco. 

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

B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os principais 
nutrientes e as súas funcións básicas. 

B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise de dietas. 
Hábitos nutricionais saudables. Trastornos da conduta alimentaria.  

B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos prácticos. 

B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise de dietas. 
Hábitos nutricionais saudables. Trastornos da conduta alimentaria. 

B3.13. Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico na saúde, e 
identificar as doenzas e os trastornos principais da conduta alimentaria. 

B3.14. Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e 
procesos que interveñen na nutrición. 

B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas gráficos dos 
aparellos que interveñen nela. 

B3.14. Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e 
procesos que interveñen na nutrición. 

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello implicado. 

B3.15. Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, respiratorio, 
circulatorio e excretor. 

B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e 
excretor, e coñecer o seu funcionamento. 

B3.16. Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas aos aparellos 
que interveñen na nutrición: prevención e hábitos de vida saudables. 

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados coa nutrición, 
así como sobre as súas causas e a maneira de previlas. 

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

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

B3.18. Describir os procesos implicados na función de relación, e os sistemas e aparellos 
implicados, e recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os coidados do oído e a 
vista. 

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

B3.20. Doenzas comúns do sistema nervioso: causas, factores de risco 
e prevención. 

B3.19. Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante diferentes estímulos, e 
describir o seu funcionamento. 



 
 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación 

B3.21. Sistema endócrino: glándulas endócrinas e o seu 
funcionamento. Principais alteracións. 

B3.20. Asociar as principais glándulas endócrinas coas hormonas que sintetizan e coa súa 
función. 

B3.22. Visión integradora dos sistemas nervioso e endócrino. B3.21. Relacionar funcionalmente o sistema neuro-endócrino. 

B3.23. Aparello locomotor. Organización e relacións funcionais entre 
ósos, músculos e sistema nervioso. 

B3.22. Identificar os principais ósos e músculos do aparello locomotor. 

B3.23. Aparello locomotor. Organización e relacións funcionais entre 
ósos, músculos e sistema nervioso. 

B3.23. Analizar as relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso. 

B3.24. Factores de risco e prevención das lesións. B3.24. Detallar as lesións máis frecuentes no aparello locomotor e como se preveñen. 

B3.25. Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do aparello 
reprodutor. Cambios físicos e psíquicos na adolescencia. 

B3.25. Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, diferenciar entre sexualidade e 
reprodución, e interpretar debuxos e esquemas do aparello reprodutor. 

B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e parto. B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da reprodución humana e describir os 
acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto. 

B3.27. Análise dos métodos anticonceptivos. 

B3.28. Doenzas de transmisión sexual: prevención. 

B3.27. Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos segundo a súa eficacia e 
recoñecer a importancia dalgúns deles na prevención de doenzas de transmisión sexual. 

B3.29. Técnicas de reprodución asistida. B3.28. Compilar información sobre as técnicas de reprodución asistida e de fecundación in 
vitro, para argumentar o beneficio que supuxo este avance científico para a sociedade. 

B3.30. Reposta sexual humana. Sexo e sexualidade. Saúde e hixiene 
sexual. 

B3.29. Valorar e considerar a súa propia sexualidade e a das persoas do contorno, e 
transmitir a necesidade de reflexionar, debater, considerar e compartir. 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

2.-  CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 
 En cada avaliación a nota do alumno/a corresponderá á puntuación obtida a través da suma dos seguintes apartados:  
 
A) - A nota das probas escritas realizadas en cada avaliación. (70%) 
          A nota de aprobado para cada proba é 5 ou superior. Poderá facerse media cando teña máis dun 2, se o resultado desta media é dun 5.  
 
 
B)- A cualificación restante obterase das seguintes actividades: (30%) 
  
 -Avaliación do traballo na aula con control de libreta persoal de traballo, realización de test, intervencións orais, debates, participación nos traballos 
en grupo, entrega de textos ou exercicios do libro feitos na casa, actitude cara ao traballo e cara aos compañeiros e profesorado. Entrega de traballos 
voluntarios e  correcta presentación destes e dos exames feitos. Participación na mellora das competencias lingüísticas (exposicións orais, que terá un 5% da 
nota). 
 - Actividades realizadas fora da aula relacionadas coa materia e enfocadas cara á adquisición das competencias en ciencia (conferencias, excursións, 
semana da ciencia...). 
 As porcentaxes referidas á cualificación poderán sufrir pequenas modificacións en función da cantidade de actividades realizadas en cada trimestre.
 Traballos e exercicios sen realizar ou entregados fóra de prazo (sen xustificación válida) serán cualificados con cero puntos.  
 As seguintes actitudes puntuarán negativamente na cualificación global de cada avaliación:  

− Actitude pasiva fronte ao traballo: ata un máximo de  0,5 puntos  

− Comportamento inadecuado na clase e laboratorio: ata un máximo de  0,5 puntos  

− Faltas de puntualidade non xustificadas: ata un máximo de  0,2 puntos  

− Pouca curiosidade na presentación no caderno, actividades e exames: ata un máximo de  0,2 puntos  

− Non traer o material de xeito reiterado: ata un máximo de  0,3 puntos  

− Faltas de ortografía ou caligrafía de difícil lectura: ata un máximo de  0,3 puntos  
 
 Para obter o aprobado en cada avaliación, a suma dos apartados A e B terá que dar un 5 sobre 10 en cada unha das materias que conforman o 
ámbito. 
 O redondeo da nota na 1ª avaliación ao número enteiro próximo será o redondeo matemático, de modo que aquelas cualificacións iguais ou 
superiores a 5 décimas redondearán á unidade seguinte e as inferiores a 5 décimas, redondearán o enteiro inferior, a excepción de aquel alumno/a que teña 
cualificacións moi dispares nas probas escritas que redondeará á baixa.  
 
 Dentro da avaliación continua, na 2ª avaliación poderase ter en conta ademais para este redondeo a nota acadada na 1ª avaliación. Considerase a 
avaliación superada cando a nota sexa igual ou superior a cinco.  



 
 

 
 A nota da 3ª avaliación e a final serán a mesma e calcularase facendo a media entre as dúas primeiras avaliacións e poderá redondearse ao número 
enteiro superior de existir actitudes académicas positivas de traballo, constancia, esforzo, puntualidade, curiosidade nas presentacións escritas e expresión 

escrita. Os traballos que están a facer neste terceiro trimestre teranse en conta para subir nota á aqueles alumnos que teñan aprobado a 1ª e 2ª 
avaliación, ese incremento irá de cero a dous puntos 

Para aqueles alumnos que o resultado das notas da 1ª e 2ª avaliación fose suspenso, os traballos deste trimestre tamén serán tidos en 
conta para a recuperación dese suspenso. Para aqueles que non están a seguir as actividades propostas neste terceiro trimestre, enviaráselle 
por correo electrónico a proposta para que elaboren un traballo de recuperación referente os contidos da 1ª e 2ª avaliación 
 

 
2.1 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN E REFORZO:  

 Cando o progreso dunha alumna ou alumno nunha materia non sexa o adecuado, determinaranse as medidas de atención á diversidade que 
procedan. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades e estarán dirixidas a favorecer a 
adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

 
A) DAS MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES:  

 

En primeiro lugar, para aqueles alumnos con algunha asignatura das que comprende o ámbito pendente do curso pasado suspensa . 

Estos alumnos si superan o ámbito de terceiro curso, considerarase superada a pendente de 2º de ESO. 

Para o resto de alumnos, propondráselles unha serie de traballos con fin de recuperar a metería, estos traballos serán de resumen ou 

investigación sobre contidos propios de 2º de ESO. 

 
 

 
 
 
• A avaliación final extraordinaria:  



 
 

 A todos aqueles alumnos que non superen a materia en xuño faráselles en setembro unha proba, que avaliará os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles descritos anteriormente.. 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de ampliación sobre os temas que estabamos seguindo a través do libro de texto 

Actividades de visionado de vídeos e elaboración de pequenos traballos sobre os mesmos ou sobre 

material que se lle proporciona ó alumnado en cada momento 

Actividades de repaso sobre os contidos do primeiro e segundo trimestre. 

Actividades de recuperación do primeiro e segundo trimestre para os alumnos suspensos. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e 
sen conectividade): 

Exercicios que se entregan a través de Classroom. 

Materiais e recursos O material para traballar estará dispoñible por email ou a través da plataforma Classroom. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Os alumnos serán informados a través da plataforma Classroom creada para esta materia e tamén a través 
do seu correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 
 

 
 


