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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
CURSO: 3º ESO                              AVALIACIÓN: 1ª                  ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 0: CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1.1.1.Expresa de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 
B1.2.1.. Analiza e comprende o enunciado dous problemas (datos, relacións entre os datos, 
e contexto do problema). 
B1.2.2.Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 
B1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema non contexto da realidade. 
B1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
C.1.3.3. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos con 
linguaxe  apropiada 

 
TEMA 1: Números Racionais 
 DURACIÓN APROXIMADA: 3 sesións 
 CONTIDOS  :  

R Os números racionais 
I Números reais 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números radicais para 
operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas 
da vida cotiá, e presentar os resultados coa precisión requirida. 
B2-1.1. Recoñece os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais), indica o criterio 
utilizado para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 
B2-1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia 
da solución. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Recoñecer os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais, irracionais, reais), 
utilizando o criterio axeitado para a súa distinción. Aplicar os anteriores coñecementos á 
resolución de problemas 

 
TEMA 2: Potencias e raíces 
 DURACIÓN APROXIMADA: 24 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Radicais. Redución a índice común. 
F Operacións con radicais 
F Introdución e extracción de factores 
F Potencias de expoñente fraccionario 
F Operacións con radicais e potencias de expoñente fraccionario 
F Racionalización 
F Notación científica. Operacións en notación científica. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
C2.1. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria e 
con outras materias do ámbito educativo 
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C2-1.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis adecuada. 
C2-1.2. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades 
necesarias e resolve problemas contextualizados. 
B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números radicais para 
operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas 
da vida cotiá, e presentar os resultados coa precisión requirida. 
B2-1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, e opera con eles, 
con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Operar con potencias de expoñente enteiro e fraccionario. Realizar operacións con 
radicais. Racionalizar fraccións cun só radical ou cun binomio no denominador. Utilizar a 
notación científica para expresar números moi grandes e moi pequenos, realizando 
operacións con eles 

 
TEMA 3: Progresións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
 CONTIDOS :  

F Sucesións. 
F Progresións aritméticas. 
F Progresións xeométricas. 
F Interese composto 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, observando 
regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 
B2-2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir 
de termos anteriores. 
B2-2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de 
números enteiros ou fraccionarios. 
B2-2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a 
suma dos "n" primeiros termos, e emprégaas para resolver problemas. 
 B2-2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve 
problemas asociados a estas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de 
termos anteriores. Identificar progresións aritméticas e xeométricas, a diferenza e a razón. 
Expresa o termo xeral de progresións aritméticas e xeométricas. Calcula a suma dos "n" 
primeiros termos de progresións aritméticas e xeométricas , e emprégaas para resolver 
problemas. Calcula a suma de todos os termos dunha progresión xeométrica de razón 
menor que 1 , e emprégaa para resolver problemas asociados 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1:  23-30 Outubro  
     Exame 2:  2-13 Decembro 
Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame. 

Estrutura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía 
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con ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos 
teóricos 

Global 
Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 
Datas:  do 18 Decembro ó 14 de Xaneiro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
Estrutura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con 
ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 
Número: a criterio do profesor 
Estrutura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con 
ela e a puntuación outorgada 

Intervencións (referidas a algún estándar).  

Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 

Outros (referidos a algún estándar).  
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

AVALIACIÓN PARCIAL 
 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no período da avaliación  
calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.8*X+ 0.2*Y    
Onde: 
X=Nota media das notas dos exames feitos no período da avaliación 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas no 
período da avaliación 
 

 RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 
 
AVALIACIÓN FINAL: 

A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada do 
seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.8*X+ 0.2*Y    
Onde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 

Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
durante o curso. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS 
 
CURSO: 3º ESO                              AVALIACIÓN: 1ª                  ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 0: CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1.1.1.Expresa de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 
B1.2.1.. Analiza e comprende o enunciado dous problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
B1.2.2.Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
B1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema non contexto da realidade. 
B1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
C.1.3.3. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos con linguaxe  
apropiada 

 
TEMA 1: Números enteiros e fraccións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS  :  

R Números enteiros. 

R Suma e resta de números enteiros; multiplicación e división de números enteiros; 
operacións combinadas con números enteiros. 

F Fraccións; definición de fracción; significado dunha fracción; simplificar fraccións; 
redución a común denominador; comparación de fraccións. 

F Suma e resta de fraccións; multiplicación e división de fraccións. 

F Operacións combinadas con fraccións e números enteiros. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

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 

 B2-1.7. 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. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES: Operar correctamente cos números enteiros. Prioridade das 
operacións.  Uso do paréntese. Simplificar fraccións. Comparación de fraccións. Suma e resta 
de fraccións. Multiplicación e división de fraccións. Operacións combinadas de fraccións e 
números enteiros. 

 
TEMA 2: Números decimais. Notación científica 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Estrutura dos números decimais. 
F Suma e resta de números decimais. 
F Multiplicación de decimais. 
F División de decimais 
F Redondeo e truncamento. 
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F Erro absoluto e relativo. 
F Expresión decimal dunha fracción. 
F Expresión dun decimal como fracción. 
F Potencias. 
F Potencias de base 10. 
F Notación científica. 
F Sumas e restas con números expresados en notación científica. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
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 
 B2-1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores 
e denominadores son produtos de potencias.   
 B2-1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e 
decimais infinitos periódicos, indicando nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou 
forman período.  
 B2-1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, e 
opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.  
 B2-1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e 
por exceso dun número en problemas contextualizados e xustifica os seus procedementos.  
 B2-1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento e redondeo en problemas 
contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o 
procedemento máis adecuado.  
 B2-1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándoo si é necesario coa marxe de erro ou precisión 
requiridos, de acordo coa natureza dos datos.  
 B2-1.7. 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.  
 B2-1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá e 
analiza a coherencia da solución. 

 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES: Sumar, restar, multiplicar e dividir números decimais. Redondeo e 
truncamento. Erro absoluto e relativo. Expresión decimal dunha fracción. Expresar como 
fracción un número decimal. Potencias. Propiedades das potencias. Potencias de base 10. 
Notación científica. Operar con números en notación científica. 

 
TEMA 3: Polinomios. Sucesións numéricas 
 DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 
 CONTIDOS :  

F  Linguaxe alxébrico. 
F  Igualdade, identidade e ecuación. 
F  Monomios. Operacións. 
F  Polinomios. 
F  Operacións con polinomios. 
F  Igualdades notables. 
F  Sucesións. 
F Sucesións recorrentes. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B2-2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, 
observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 
 B2-2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a 
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partir de termos anteriores.  
 B2-2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión 
sinxela de números enteiros ou fraccionarios.  
 B2-2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve 
problemas asociados ás mesmas.  
B2-3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación dada 
mediante un enunciado, extraendo a información relevante e transformándoa. 
 B2-3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresando o resultado en forma de 
polinomio ordenado e aplicándoos a exemplos da vida cotiá.  
 B2-3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio 
e unha suma por diferenza e aplícaas nun contexto adecuado. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES: Monomios e operacións con monomios. Polinomios e operacións con 
polinomios. Igualdades notables. Sucesións recorrentes. Progresións aritméticas e xeométricas 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1:  23-30 Outubro  
     Exame 2:  2-13 Decembro 
Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame. 

Estrutura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con 
ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Global 
Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 
Datas:  do 18 Decembro ó 14 de Xaneiro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
Estrutura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e 
a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 
Número: a criterio do profesor 
Estrutura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e 
a puntuación outorgada 

Intervencións (referidas a algún estándar).  

Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 

Outros ((referidos a algún estándar).  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 

 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no período da avaliación  
calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.8*X+ 0.2*Y    
Onde: 
X=Nota media das notas dos exames feitos no período da avaliación 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas no 
período da avaliación 
 

 RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 
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AVALIACIÓN FINAL: 

A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada do 
seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.8*X+ 0.2*Y    
Onde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
durante o curso. 
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 3º ESO 

 CURSO: 3 º ESO                                  AVALIACIÓN: 1ª                      ANO ACADÉMICO: 19-20 

A.-PROGRAMA 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE  XERAIS PARA A 1ª AVALIACIÓN 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na 

quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o 

significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral propia 

e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón solucións para melloralas 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de pronunciar a 

lingua galega. 

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos 

discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos 

ás súas producións. 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos 

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao 

seu vocabulario. 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun 

texto. 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción e 

o ritmo axeitado á lectura do texto. 

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e 

de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da 

lingua. 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

TEMA 1:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  Regras de acentuación.O galego lingua románica.A literatura popular. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega 

.Lingua románica 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes dos inicios  da historia social 

da lingua galega  

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes  dos inicios da 

historia social da lingua galega 
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LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente e sinala os  principais trazos 

característicos da literatura popular 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega 

popular, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüísti 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : O texto narrativo.O acento diacrítico.As palabras.O substantivo. 

Literatura Medieval I. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA 2 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da 

situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados. 

 LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 

relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual.(texto narrativo) 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente e sinala os  principais trazos 

característicos. da Idade Media  

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega da 

Idade Media, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico . 

TEMA 3:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : O texto descritivo.Os signos de puntuación I.O adxectivo.O 

plurilinguismo. A literatura Medieval II 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA 3 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 

relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual( texto descritivo).  

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

 LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática 

en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
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anteriores.  

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 

 LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 

riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura.  

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística.  

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a 

importancia desta na vida social e económica galega. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega  da Idade 

Media , sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico 

TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 

 CONTIDOS  : Signos de  puntuación 2. Bilinguismo  diglosia e normalización 

lingüística.A literatura medieval III 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA  4  

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura  

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma 

axeitada á realidade galega.  

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

 LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes 

elementos no seu propio discurso. 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios da Idade Media  atendendo aos seus principais 

contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico. 

 
 
 
B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,libretas,exposicions para 
comprobar o se se acadaron os estándares de aprendizaxe básicos que se sinalan 
para cada tema e para o conxunto da avaliación. 
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 EXAMES: . 

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Finais outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       TEMAS  1 e 2.     Equilibrio teoría e práctica.   

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de Decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 3 e 4  

  EXAME 3: (excepción á regra) LIBRO DE LECTURA  

Cando petan na porta pola noite  de Xabier P DoCampo 

    

   DATA APROXIMADA:      Mes de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Control de lectura e preguntas sobre os elementos que interveñen no texto 
narrativo de creación literaria ( tempo, personaxes, punto de vista , espacio, 
temática ). Resumo, comentario, valoración. 

   
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo 

diario:   

10 %      

  Exames…….: 90 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos:  

 O 90% dos Exames vaise distribuír do seguinte modo:   

                      - 10% (1punto) para o libro de lectura. 

                      - 80% (8 puntos) para os exames 

O 10 % do Traballo diario ( 1 punto) virá determinado por chamadas de clase, traballos 

recollidos, control oral , actitude. 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame : Data aproximada: A semana seguinte á entrega de notas. 

  Sen exame  Farase un exame de toda a materia da avaliación. 
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NOTA FINAL:   

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta as 

recuperacións. Poderán facer unha nova recuperación, a final de curso, aqueles 

alumnos que teñan unha o dúas avaliacións suspensas. A cualificación da 

terceira avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que a 

cualificación da terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso.    
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 3º                           AVALIACIÓN: 1ª       ANO ACADÉMICO: 2019 – 2020  

A.-PROGRAMA 

TEMA 1: O escenario físico das actividades humanas 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días. 

 CONTIDOS: 

A xeografía e a s súas ferramentas de traballo. As grandes unidades do relevo terrestre. O relevo, os ríos e 

as costas de Europa. O relevo, os ríos e as costas de España. As paisaxes climáticas da terra. As 

paisaxes climáticas de Europa. Paisaxes e climas de España. 

           CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou SIX. 

-Ter unha visión global do medio físico español, europeo e mundial e das súas características xerais. 

Describir e ubicar as peculiaridades do medio físico europeo. 

-Situar no mapa de España as principais unidades e elementos do relevo peninsular así como os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

-Coñecer, describir e ubicar os grandes conxuntos bioclimáticos do mundo 

           ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

-Localiza espazos xeográficos e distintos lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

-Coñece e interpreta os distintos mapas temáticos entre varios propostos. 

-Describe, identifica e localiza a partir da observación dun mapa físico as características do relevo europeo 

e español 

-Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima do mundo. Explica as súas características 

fundamentais. 

-Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. 

-Analiza e compara as zonas bioclimáticas de España utilizando gráficos e imaxes. 

 

TEMA 2: A organización política das sociedades. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 

 CONTIDOS: O Estado como organización política da sociedade. Os Estados do mundo e as 

relación internacionais. O Estado e a globalización: organización supranacionais A organización territorial 

de España. O Estado das Autonomías. A Unión Europea: política e institucións. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-Distinguir as características de diversos tipos de sistemas políticos 
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-Relacionar a globalización coa aparición de organizacións supranacionais. 

-Coñecer a organización administrativa e territorial de España 

-Enumerar e ubicar os países membros da Unión Europea (coa súa cronoloxía) 

           ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

-Explica razoadamente os principais rasgos do Estado como elemento de organización política dunha 

sociedade. 

-Describe o funcionamento dos intercambios de ámbito nacional utilizando mapas e gráficos. 

-Realiza un informe sobre as principais organizacións supranacionais. 

-Distingue e ubica nun mapa político a distribución territorial de España: Comunidades autónomas, capitais 

e provincias. 

-Sinala nun mapa político os países membros da Unión Europea 

 

TEMA 3: A organización económica das sociedades. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días. 

 CONTIDOS : 

 As actividades económicas. Os factores de produción. Os sectores económicos. Os sistemas 

económicos. A economía da Unión Europea: modelos e sectores. 

           CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-Comprender os mecanismos básicos da actividade económica 

-Coñecer e diferenciar os factores de produción. 

-Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e secundario. 

-Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos. 

-Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, identificando distintas 

políticas económicas. 

           ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

-Describe de forma breve e concisa en que consiste a actividade económica. 

-Recoñece e enumera os factores de produción 

-Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que 

amosan estes datos. 

-Diferenza aspectos e a súa interrelación dentro de cada un dos distintos sistemas económicos a partir de 

diferentes textos. 

-Analiza a través de diferentes gráficas os sectores eonómicos europeos. 

 

TEMA 4: O sector primario. 
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 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 

 CONTIDOS  : 

 A agricultura. As distintas paisaxes agrarias. A gandaría. A actividade pesqueira. A explotación 

forestal. O sector primario en España   

          CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-Localizar os recursos agrarios e naturais nun mapa mundi. 

-diferenciar e describir os distintos modelos de paisaxes agrarias. 

-Explicar e localizar os tipos de pesca e os seus problemas. 

-Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 

         ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

-Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no mundo, e as máis 

importantes masas forestais do mundo. 

-Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario desde a súa recolección ata o seu 

consumo. 

-Describe unha serie de paisaxes agrarias a partir da observación dunha serie de fotografías. 

-Establece relacións entre as zonas climáticas e a gandería que se practica. 

-Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e 

dixitais. 

-Elabora unha táboa onde se resumen as características principais das diferentes paisaxes agrarias de 

España 

-Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el. 

 

TEMA 5: A minaría, a enerxía e a construción 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días. 

 CONTIDOS : 

 A obtención de materias primas. As fontes de enerxía: fontes renovables e fontes non renovables. 

A construcción: a situación en España. 

          CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-Coñecer as diferentes zonas produtoras de minerais. 

-Diferenciar as fontes de enerxía e clasificalas segundo a súa orixe. 

-Comprender  a importancia da industria da construcción para a economía dun país. 

         ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

-Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo 
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-Elabora un mapa no que se recollan as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo. 

. 

-Enumera e identifica algunhas enerxías alternativas 

-Relaciona os varios gráficos referentes á construción e elabora unha síntese como se fora unha 

conclusión, razoando o peso ten o sector da construción na economía dun país 

 

TEMA 6 A Industria 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días. 

 CONTIDOS : 

 A actividade industrial. As revolucións industriais. A terceira Revolución Industrial. Localización e 

deslocalización industrial. As actividades industriais en España. 

           CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. 

-Coñecer os principais elementos do proceso industrial. 

-Distinguir e identificar os principais rasgos das diferentes revolucións industrias. 

-Enumerar as vantaxes e desvantaxes da deslocalización industrial. 

-Identificar os principais rasgos da industria española. 

            ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

-Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados. 

-Indica cales son os principais elementos do proceso industrial e defíneos. 

-Realiza un recadro comparativo das “tres” revoucións industriais. 

-Selecciona tres características dunha multinacional e dá as razóns da súa elección. 

-Indica as vantaxes e os inconvenientes que supoñen os procesos de deslocalización comentando 

brevemente un mapa temático. 

-Localiza onde se concentra a industria en España e explica por que se afirma que a localización da 

industria española é moi irregular e con desequilibrios territoriais. 

B.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Materiais escritos:  Libro de texto: Xeografía e Historia. Editorial Vicens Vives. 

Material gráfico: mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, planos, 

fotografías, esquemas. globo terráque, xogos de simulación e prensa. 

Material audiovisual: Proxección e comentario de diversas obras cinematográficas: vídeos,, transparencias 

didácticas e diapositivas, documentais e/ou filmes sobre determinados períodos históricos ou temas 

xeográficos concretos que serven para traballar determinados aspectos do currículo. 

 Informáticos: webs de contido xeográfico, histórico e cultural.  
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Materiais do Proxectoterra que se traballarán ao longo do curso. 

- Ademais dos recursos citados na Biblioteca do IES os alumnos poden  consultar no propio local ou levar 

en préstamo a bibliografía axeitada ás súas necesidades. 

C.-AVALIACIÓN 

-INSTRUMENTOS: 

-CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, exposicións. 

A non realización das tarefas encomendadas poderá ter un peso negativo na 

Avaliación( coa penalización dun punto menos na avaliación) 

-EXAMES: 

 Terase en conta, a maiores dos contidos teóricos, a calidade expositiva, ortografía , boa presentación, etc. 

A mala presentación e as faltas ortográficas poden baixar ata un punto a 

EXAME  1º:  

DATA  APROXIMADA;   25 outubro – 31 novembro. 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Temas 1, 2, 3 

Modelo de exame: Preguntas teóricas e prácticas traballadas previamente na aula: completar mapas, 

análise de gráficas, comentarios de paisaxes agrarias, preguntas breves, definición      de conceptos, etc. 

 

EXAME 2º: 

DATA  APROXIMADA:  9 - 13 de decembro. 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Temas: 4, 5, 6 

Modelo: igual o anterior. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:  30%      

  Exames…….:   70%      

NOTA DE AVALIACIÓN: 

A Nota de traballo diario distribúese da seguinte forma 

15% para chamadas en clase, traballos propostos, controis orais.. 



20 
 

15% para a libreta que será recollida unha vez por trimestre      

No caso de alumnos con reiteradas faltas de asistencia xustificadas e sen xustificar, se a falta se producira 

na data de realización dun exame, xa sexa parcial, de avaliación ou recuperación, este alumno soamente 

poderá solicitar que se lle faga o exame se presenta un xustificante da súa familia por causa de 

consideración grave.    

 

D.- RECUPERACIÓN: 

Despois de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación. Un exame despois da avaliación. 

Será similar o xa indicado.As probas serán realizadas sobre 10 puntos e será un exame consistente nos 

contidos mínimos da avaliación. A nota fará media co resto das avaliacións. Collerase a nota mais alta, a  

da avaliación ou da recuperación. 

E.- AVALIACIÓN FINAL: 

A efectos de realizar a media do curso será a media das tres avaliacións. A nota final terá que ser igual ou 

maior que a nota da terceira avaliación. 

F.- ORGANIZACÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES. 

Na materia pendente de Xeografía e Historia de outros cursos o alumnado terá 1 hora de clase semanal en 

horario de tarde.  

En cada avaliación realizarase unha proba escrita  correspondente á materia  que o profesor /a determine 

para cada avaliación.  

O exame puntuará o 60% da nota. A asistencia a clase e a realización do traballo proposto polo profesor/a 

contará o 40%. 

No caso de non presentarse á proba o alumno/a terá a obriga de facer a proba final de maio con toda a 

materia. 

Non obstante, o profesor poderá levar a cabo outras formas de recuperación mediante as fórmulas que 

considere máis adecuadas ás características dos seus alumnos e as súas dificultades. 

Realizarase unha proba final con toda a materia pendente nas datas acordadas polo centro . A calificación 

final será a acadada en dita proba. 

H.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos alumnos que non 

progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa aprendizaxe, manteñan a 

motivación e reforcen a súa autoestima. 

-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos. 

-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir 

os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final 

da clase, recreos...)  

-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  
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-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios 

persoais e individuais  

Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Esta área impártese en lingua 

galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As exemplificacións na aula deberán 

de facer mención tamén á area de procedencia destes alumnos. 

 I.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA. 

Os temas transversais estarán presentes na aula de forma permanente, xa que se refiren a preocupacións 

constantes da nosa sociedade Ao longo do curso, a medida que se vaian desenvolvendo os diferentes 

contidos, iranse tratando distintos temas transversais, con máis ou menos profundidade dependendo da 

súa relación con eses contidos.  

Os temas transversais na lomce son: 

- Educación cívica e constitucional: A ensinanza da Xeografía e a Historia debe potenciar actitudes e 

hábitos de traballo que axuden á súa vida, a ter confianza e habilidades para desenvolverse en outras 

dimensións humanas. 

Potenciaremos estos valores:  

1. Respecto a un mesmo e aos demais, ás culturas, ideas, linguas, costumes diferentes. A natureza para 

evitar o deterioro medioambiental. En diferentes temas, en diferentes niveis iremos potenciando este valor. 

2. Responsabilidade fronte as súas tarefas persoais, o esforzo e o compromiso, fronte aos demais, o 

civismo. Fronte ao consumismo, fronte ás xeracións que veñen, o desenvolvemento sostible. 

3. Xustiza. A igualdade, especialmente entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero. A 

non discriminación por calquera condición ou circunstancia. Coñecer os seus dereitos. Non violencia, 

resolución pacífica de conflitos  

4. Solidariedade con todo aquel que a necesite, trataremos en especial, dada a problemática actual, a 

solidariedade cos refuxiados e desprazados por ser vítimas de conflitos armados.  

5. Creatividade e esperanza 

Confianza na posibilidade de mellorar as situacións por moi difíciles que sexan, a búsqueda de alternativas 

positivas. 

- comprensión lectora, expresión oral e escrita: Tomaremos medidas para estimular o hábito da lectura e 

mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita. 

- Comunicación audiovisual e tics: As aulas contan con canóns e pizarras dixitais 

- Emprendemento: Prestarase atención ao desenvolvemento de habilidades que estimulen a adquisición e 

desenvolvemento do espírito emprendedor a partires de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a 

iniciativa, o traballo en equipo, a capacidade de comunicación, a adaptabilidade, a observación e o 

análises, a capacidade de sínteses, a visión emprendedora e o sentido crítico.  

As actividades propostas nesta programación axudarán a que o alumnado adquira estratexias que o 

axuden a resolver problemas e a ter iniciativa persoas e tomar decisións. Tamén a aprender a equivocarse 

e ter sentido crítico. E, sobre todo, a traballar en quipo, negociar, cooperar e construir acordos, necesarios 

para a finalización do seu proxecto. 
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J.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con 

carácter informativo, faise aos alumnos de primeiro curso de Bacharelato. Esta proba servirá para unha 

primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos e detectar os primeiros síntomas de 

posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido histórico, realízase unha proba de análise e comprensión do mesmo. 

Localización xeográfica dos países europeos. Esencial para comprender os cambios producidos ao longo 

dos séculos XIX e XX. 

Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, arbitraranse medidas como: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir os 

conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final da 

clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

Revisión periódica dos exercicios propostos.  

Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de 

aprendizaxe.  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios 

persoais e individuais. 
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FÍSICA E QUÍMICA 

 

ASIGNATURA: FÍSICA E QUÍMICA 

CURSO: 3º ESO AVALIACIÓN: 1ª ANO ACADÉMICO: 19-20 
 
A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1 
 

As MAGNITUDES E A súa MEDIDA. O TRABALLO CIENTÍFICO 
DURACIÓN APROXIMADA: 14 días 

 

CONTIDOS : 
 

1. O método científico. As fases do método científico: observación, formulación de hipótese, experimentación e 
elaboración de conclusións. Teorías, leis e modelos. O informe científico. 

2. Magnitudes básicas e derivadas. Unidades de medida. 
3. O Sistema Internacional de Unidades. Múltiplos e submúltiplos. Notación científica e orde de magnitude . 
4. Conversión de unidades básicas e derivadas. 
5. A medida e o tratamento dos datos. Resolución dos aparellos de medida. Cifras significativas. Expresión 

correcta de resultados. Erros nas medidas. Táboas, gráficas e fórmulas. 
6. O laboratorio. O material de laboratorio. Normas de seguridade . 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

1. Recoñecere identificar as características do método científico. 
2. Coñecer os procedementos científicos para determinar magnitudes. 
3. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no laboratorio de Física e no de Química; coñecer e 
respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a protección do medio ambiente. 
4. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a aplicación do método 
científico e a utilización das TIC. 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES: 
 

1.1. Coñece as características do saber científico e que son as ciencias experimentais e identifica as etapas que o 
conforman e formula hipóteses para explicar fenómenos físicos da nosa contorna utilizando teorías e modelos 
científicos. 
1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de xeito organizado e rigorosa, e comunícaos de forma oral e 
escrita utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas. 

2.1. Coñece o concepto de magnitude e tamén os de medida e unidade de medida. 
2.2. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de 
Unidades e a notación científica para expresar os resultados. 
2.3. Coñece que é un instrumento de medida e cales son as súas características principais (exactitude, precisión 
e resolución). 
2.4. Sabe expresar unha medida adecuadamente e cuantifica a incerteza na medida e o erro relativo . 
3.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados no etiquetado de produtos químicos e 
instalacións, interpretando o seu significado. 
3.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a 
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realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de 
actuación preventivas. 
4.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método 
científico, e utilizando as TIC para a procura e selección de información e presentación de conclusións . 
4.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

 

TEMA 2. 
 

Os ESTADOS DA MATERIA.A TEORÍA CINÉTICA 
DURACIÓN APROXIMADA 12 DÍAS 

 
CONTIDOS: 

1. Que é a materia. 

2. Os estados da materia. 

3. Estudo dos cambios de estado. 

4. A  teoría cinética. 

5. As leis dos gases. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da materia e relacionalas coa súa natureza e as 
súas aplicacións. 
2. Xustificar as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia e os seus cambios de estado, a 
través do modelo cinético-molecular. 
3. Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado dun gas a partir de representacións 
gráficas e/ou táboas de resultados obtidos en, experiencias de laboratorio ou simulacións por ordenador. 

4. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a aplicación do método 
científico e a utilización das TIC. 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES 

 
1.1. Coñece as características do saber científico e que son as ciencias experimentais e identifica as etapas que o 
conforman e formula hipóteses para explicar fenómenos físicos da nosa contorna utilizando teorías e modelos 
científicos. 
1.2. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido e calcula o súa densidade, 
utilizando correctamente as unidades de medida. Aplica o concepto de densidade en diversas situacións reais. 
2.1. Caracteriza os tres estados de agregación polas súas propiedades e xustifica que unh a sustancia pode 
presentarse en distintos estados de agregación dependendo das condicións de presión e temperatura nas que 
se atope, identificando os cambios de estado que se producen. 
2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos utilizando o modelo cinético- molecular. 
2.3. Describe e interpreta os cambios de estado da materia utilizando o modelo cinético- molecular e aplícao á 
interpretación de fenómenos cotiáns. 
2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha sustancia os seus puntos de fusión e ebulición, e 
identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias. 
3.1. Coñece o concepto de presión dun gas confinado e a súa xustificación microscópica. Xustifica o 
comportamento dos gases en situacións cotiás relacionándoo co modelo cinético-molecular. 
3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura 
dun gas utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos gases. 
4.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método 
científico, e utilizando as TIC para a procura e selección de información e presentación de conclusións . 
4.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 
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B.-AVALIACIÓN 
 

INSTRUMENTOS: 
 

DE CONTROL DE TRABALLO DIARIO 
Terase en conta o traballo diario, as saídas ao encerado, a participación e clase, a colaboración cos 
compañeiros e a boa actitude, tanto no aula como no vaise ao laboratorio. 

 
EXAMES 

 
EXAME 1. Data aproximada: 23-30 de outubro CONTIDO. Tema 
1 EXAME 2. Data aproximada. 9-13 de decembro CONTIDO. 
Tema 2 
Os exames constarán de cuestións de razoamento e problemas de cálculo numérico onde se poidan 
valorar todos os estándares de aprendizaxe. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

 Os exames (controis) de formulación química, para poder superalos, terán que contestar correctamente o 75 
% das fórmulas químicas (nomear e formular) do exame correspondente. 

 Cando nunha determinada cuestión ou exercicio se teña que aplicar unha fórmula e dita fórmula fora 
desenrolada polo profesor na clase correspondente, o alumn@ tamén o terá que facer na cuestión. En caso 
de que non o faga dita cuestión (exercicio) non se valorará. 

 
 

VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO. Terase en conta a partir dunha nota de 4,25, de tal xeito que isto 
poida supoñer o aprobado na avaliación ou non. 

 
EXAMES. Farase unha media ponderada dos dous exames de maneira que o primeiro teña un peso do 40% e 
o segundo do 60%, debido a que no segundo exame entrará a materia do primeiro. 

 
NOTA DE AVALIACIÓN. Será a dos exames, na porcentaxe indicada e a valoración do traballo diario 
poder aprobar ou non cando esa nota chegue ao 4,25 . 
RECUPERACIÓN. Mediante exame. Entrará toda a materia da avaliación e non servirá para subir nota, só 
para aprobar a avaliación. Realizarase unha vez pasada a avaliación, de acordo coas datas en que o 
alumnado teña maior dispoñibilidade. 
NOTA FINAL. A nota final será a media das tres avaliacións si están as tres aprobadas (ou as correspondentes 
recuperacións). Tamén se fará media si dúas avaliacións están aprobadas e a nota da outra supera o 3,5. 
Como nota da 3ª avaliación no boletín poñerase xa a media das tres, coincidindo a nota da 3ª coa final. 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

ASIGNATURA: BIOLOXIA-XEOLOXIA 

CURSO: 3º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 19-20 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A organización do corpo humano 

 DURACIÓN APROXIMADA:dúas semanas 

 CONTIDOS  : 1.-  Os niveis de organización: -  O nivel atómico e molecular (biomoléculas 

inorgánicas e orgánicas). -  O nivel celular. -  O nivel de organismo. 2.-  A célula humana:  -  

Características das células humanas heterótrofas e eucariotas. -  A membrana, o citoplasma e 

o núcleo. -  As funcións dos orgánulos celulares. 3.-  Os tecidos humanos: -  A diferenciación 

celular. -  Os tecidos humanos (epitelial, muscular, nervioso e conectivo). 4.-  Órganos, 

aparatos e sistemas humanos:-  O concepto de órgano e aparato ou sistema. -  Os aparatos 

da nutrición. -  Os aparatos da relación. -  Os aparatos da reprodución. 5.-  O microscopio 

óptico:-  Características e elementos. -  O manexo e a preparación de mostras. 6.-  O 

microscopio electrónico: -  Características xerais e preparación de mostras. 7.-  Comprensión 

de informacións, adquisición de vocabulario, uso da lingua como instrumento de comunicación 

e mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 8.-  Coñecemento e uso responsable 

das TIC ao investigar sobre os seres vivos. 9.-  Uso de estratexias para tratar a información, 

convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participación activa no 

propio proceso de aprendizaxe. 10.-  Iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas 

e de defender opinións, e desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración ao 

traballar en grupo. 11.-  Experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e elección de 

información a partir da selección e recollida de datos dun experimento. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-  Describir os niveis de organización dos seres vivos e as 

características das biomoléculas inorgánicas e das biomoléculas orgánicas. 2.-  Coñecer as 

características da célula humana. 3.-  Explicar as funcións da membrana, do citoplasma, do 

núcleo e dos orgánulos celulares. 4.-  Definir os conceptos de diferenciación celular e tecido, 

e coñecer os principais tecidos humanos. 5.-  Coñecer os aparatos e sistemas do corpo 

humano. 6.-  Clasificar os aparatos e sistemas do corpo humano segundo a súa función. 7.-  

Coñecer as partes do microscopio óptico e do microscopio electrónico, e utilizar o microscopio 

óptico con corrección. 8.-  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos 

sobre as características dos seres vivos. 9.-  Adquirir vocabulario específico sobre os 

contidos da unidade para expresar coñecementos de forma oral e escrita sobre estes 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.-   1.  Identifica os niveis de organización dos 

seres vivos, define o concepto de biomolécula e recoñece as biomoléculas inorgánicas e as 

orgánicas.   2.  Recoñece as células humanas como heterótrofas e eucariotas, define estes 

conceptos e coñece a estrutura e a función da membrana plasmática, do citoplasma e do 

núcleo.   3.  Recoñece en debuxos os principais orgánulos citoplasmáticos e explica as súas 

funcións.   4.  Explica o proceso de diferenciación e especialización que sofren as células do 

organismo e clasifica, describe e coñece a función dos distintos tipos de tecidos.   5.  Explica o 

concepto de órgano e coñece algúns exemplos; define aparato ou sistema e nomea os 

principais aparatos do corpo humano e clasifícaos segundo a súa función.   6.  Coñece as 

características e os elementos do microscopio óptico e o seu manexo, e describe o 

funcionamento básico do microscopio electrónico.  7.  Identifica imaxes obtidas con 

microscopio óptico e electrónico.   8.  Comprende os textos e as diferentes informacións 

obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre o corpo humano, expresa 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.   9.  
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Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais 

con interese e responsabilidade.   10.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de 

aprendizaxe cooperativa.   11.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, 

coida os instrumentos e o material empregado.   12.  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 

como material básico de laboratorio, argumentando o proceso experimental seguido, 

describindo as súas observacións e interpretando os seus resultados.   

TEMA 2: A alimentación e a nutrición I: a dieta 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

CONTIDOS:  1.-  A alimentación e a nutrición: -  Concepto de nutrición e de alimentación, e as 

súas diferenzas. -  Os nutrientes: concepto e tipos de nutrientes. 2.-  Os alimentos: -  Alimentos 

enerxéticos: a enerxía dos alimentos e as nosas necesidades enerxéticas. -  Alimentos 

construtivos.   Alimentos reguladores. 3.-  A dieta e a roda dos alimentos: -  Concepto de dieta 

e dieta equilibrada. -  Características da roda dos alimentos. 4.-  Criterios que hai que seguir 

para elaborar unha dieta saudable. 5.-  Tipos de dietas: -  A dieta mediterránea. -  A dieta 

atlántica. -  Outras dietas. 6.-  A malnutrición: -  A desnutrición. -  A sobrenutrición. -  As 

enfermidades carenciais. 7.-  A contaminación dos alimentos: -  Contaminación biolóxica. 

Algunhas intoxicacións alimentarias.-  Contaminación química. -  Contaminación física. 8.-  

Comprensión de informacións, adquisición de vocabulario, uso da lingua como instrumento de 

comunicación e mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 9.-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao investigar sobre os alimentos, os nutrientes e a dieta. 10.-  Uso de 

estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos 

contextos, e participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 11.-  Iniciativa e 

perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolvemento de 

actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 12.-  Experimentación en Bioloxía e 

Xeoloxía: obtención e elección de información a partir da selección e recollida de datos dun 

experimento. 13.-  Coñecemento, aprecio e uso de diversas técnicas expresivas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-  Saber qué é un nutriente, comprender a importancia que 

teñen para o organismo e coñecer os principais tipos de nutrientes. 2.-  Clasificar os 

alimentos segundo a súa composición nutricional e coñecer a función que realiza cada un 

deles. 3.-  Coñecer os grupos de alimentos que forman a roda dos alimentos e saber cales 

son as súas características nutricionais. 4.-  Entender o concepto de dieta e comprender as 

características que debe cumprir unha dieta para que sexa equilibrada. 5.-  Describir as 

principais enfermidades orixinadas pola malnutrición, coñecer as súas causas e a súa 

prevención. 6.-  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a 

dieta e as alteracións que poden orixinarse por unha dieta inadecuada. 7.-  Adquirir 

vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de forma 

oral e escrita. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.  Comprende a diferenza entre a nutrición e a 

alimentación.   2.  Coñece o que é un nutriente, cales son os principais tipos e a función que 

desempeña cada un deles.   3.  Recoñece cal é a función dos diferentes alimentos segundo a 

súa composición nutricional.   4.  Calcula a enerxía que achegan os diferentes alimentos.   5.  

Identifica os alimentos que forman parte de cada un dos grupos da roda dos alimentos e 

coñece os principais nutrientes que conteñen.   6.  Comprende o funcionamento da roda dos 

alimentos.   7.  Define dieta e dieta equilibrada, e comprende a necesidade de que a dieta sexa 

equilibrada.   8.  Utiliza os criterios adecuados e é capaz de elaborar unha dieta equilibrada.   

9.  Coñece as características de diferentes tipos de dietas.   10.  Explica as características das 

principais enfermidades orixinadas pola malnutrición.   11.  Coñece a causa da contaminación 
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biolóxica dos alimentos e describe algunhas intoxicacións alimentarias.   12.  Coñece a causa 

da contaminación química e da contaminación física dos alimentos.   13.  Comprende os textos 

e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade; adquire vocabulario sobre os 

alimentos, os nutrientes e a dieta; expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e 

mostra interese pola lectura de textos.   14.  Obtén e organiza información, traballa co 

esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 15.  Mostra 

unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de 

recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 16.  Coñece 

e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coida os instrumentos e o material 

empregado. 17.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, 

argumentando o proceso experimental seguido, describindo as súas observacións e 

interpretando os seus resultados. Aprecia importancia da gastronomía como valor cultural. 

TEMA 3: Aparatos para a nutrición I: dixestivo e respiratorio 

DURACIÓN APROXIMADA: dúas semanas 

CONTIDOS: 1.-  A nutrición: un intercambio de substancias. 2.-  O aparato dixestivo. 3.-  

Anatomía do aparato dixestivo: -  O tubo dixestivo. -  As glándulas anexas. 4.-  A dixestión: -  A 

dixestión mecánica. -  A dixestión química. -  A absorción dos nutrientes. 5.-  O aparato 

respiratorio: -  As vías respiratorias. -  Os pulmóns. 6.-  O funcionamento do aparato 

respiratorio: -  A inspiración. -  O intercambio gasoso. -  A expiración. 7.-  Comprensión de 

informacións, adquisición de vocabulario, uso da lingua como instrumento de comunicación e 

mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 8.-  Coñecemento e uso responsable das 

TIC ao investigar sobre o proceso dixestivo e o respiratorio. 9.-  Uso de estratexias para tratar 

a información, convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e 

participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 10.-  Iniciativa e perseveranza á hora 

de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolvemento de actitudes de respecto 

e colaboración ao traballar en grupo. 11.-  Experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e 

elección de información a partir da selección e recollida de datos dun experimento. 12.-  

Coñecemento, aprecio e uso de diversas técnicas expresivas.   

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-  Describir a anatomía do aparato dixestivo diferenciando o 

tubo dixestivo das glándulas anexas. 2.- Comprender como se produce a dixestión mecánica e 

a dixestión química, e o proceso de absorción de nutrientes ao longo do intestino. 3.- 

Identificar as vías respiratorias e a anatomía dos pulmóns. 4.- Describir como se leva a cabo a 

función respiratoria. 5.- Realizar a práctica do obradoiro de ciencias, para comprobar o papel 

da bile na dixestión das graxas. 6.- Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os 

coñecementos sobre os aparatos dixestivo e respiratorio, así como sobre algunhas 

enfermidades relacionadas cos devanditos aparatos. 7.- Adquirir vocabulario específico sobre 

os contidos da unidade para expresar coñecementos de forma oral e escrita.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.  Explica a diferenza do intercambio de substancias nos 

seres unicelulares e nos pluricelulares, e coñece os aparatos e sistemas que interveñen.   2.  

Identifica os órganos do aparato dixestivo.  3.  Explica e localiza onde se realizan os procesos 

dixestivos.   4.  Coñece os órganos que interveñen na respiración.   5.  Explica o percorrido do 

aire a través do aparato respiratorio, a ventilación pulmonar e o intercambio de gases.   6.  

Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, adquire 

vocabulario sobre o proceso dixestivo e o respiratorio, expresa coñecementos e opinións de 

forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.   7.  Obtén e organiza 

información, traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais con interese e 

responsabilidade.   8.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, 

persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
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cooperativa.   9.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coida os 

instrumentos e o material empregado.   10.  Desenvolve con autonomía a planificación do 

traballo experimental, argumentando o proceso experimental seguido, describindo as súas 

observacións e interpretando os seus resultados. Elabora traballos e esquemas do aparato 

dixestivo e respiratorio. 

B.-AVALIACIÓN 


INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, etc. 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:        

   DATA APROXIMADA: última semana de outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:      

    Temas 1 e mitade do 2. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

  EXAMEN 2:       

   DATA APROXIMADA: Principios de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:      

    Temas: mitade do 2 e 3. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

Si o profesor o considera necesario, pode incluir a materia do 1º exame 

no 2º exame. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:     

  Traballo diario:    20 %     

  Exames…….: 80 %     

 NOTA DE AVALIACIÓN:     

  Coñecementos: Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase 

para valorar o traballo diario. Os profesores poderán subir ou 

baixar a nota ata un punto dependendo da boa ou mala 

actitude 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame : Data aproximada: As semanas seguintes á entrega 

de notas. 

  Sen exame  
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NOTA FINAL: Nota media das tres avaliacións sempre que o alumno teña recuperadas as 

avaliacións suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. 

No caso de non ter realizada a recuperación, a nota final será suspenso. 

Aplicarase a norma xeral de redondeo para a elaboración da nota final nos 

casos nos que sexa necesario.  Aproban os alumnos con media de 5. Para 

axustarse a normativa legal, nos boletis aparecerá como nota da terceira 

avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 
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INGLÉS 
 

 
ASIGNATURA: INGLES 

CURSO: 3º ESO                                    AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 19-20 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1:  Fabulous food     

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

 CONTIDOS: Vocabulario relacionado coa comida , Cuantificadores , substantivos contables e 

incontables, preguntas e respostas en presente simple e continuo, audio, reading e writing 

relacionado co tema. 

 

TEMA 2 

 

 

 

TEMA 3 

 

 

 

1ª eval. 

 

Look at that! 

DURACION APROXIMADA:15 días 

CONTIDOS: Vocabulario relacionado coas artes e oficios, lectura de e-mail e enquisa, 

intercambio de información usando as dúas formas do presente, descrición de cadros en 

formato audio, lectura e escritura. 

Win or lose 

DURACION APROXIMADA: 15 días 

CONTIDOS:Vocabulario relativo os deportes e verbos de acción, comparación de adxectivos , 

cuantificadores too … enough… Peticións (request).Reportaxes de temática deportiva 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:Coñece e usa adecuadamente o vocabulario 

estudado, usa correctamente as estruturas gramaticais en textos escritos ,comprende textos e 

pequenos diálogos en formato audio e reading, participa nas actividades de clase . 

 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO CLASSROOM WORK 

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis, exposicións  orais, mostrar interese e participar nas 

actividades propostas tanto individuais como de grupo. A inclusión dun libro de lectura adaptada e 

opcional a cada profesor. 

 EXAMES: Un máximo de dous por avaliación. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Segunda quincena de Octubre 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
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      Introdución Unidades 1 e parte da  2.   

Listening 10% 

Reading 15% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Writing 20% 

Speaking 15% 

Classroom work 10% 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Primeira quincena de Decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Desde a Introdución hasta o tema 3 incluído 

Segundo a mesma estrutura do anterior 

. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:O alumno debe acadar un mínimo dun 30% en todos e cada un dos 

apartados. En caso de non superar unha avaliación poderá recuperala superando a seguinte dado a 

continuidade da materia. 

  

 RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada:  

  Sen exame  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

*  Amosa interese, participa nas actividades tanto individuais como de grupo, participa nas 

clases impartidas polo auxiliar de conversa, fai as tarefas propostas, libro de lectura e 

outras actividades propostas por @ profes@r. A cualificación será sempre global, amosará 

o nivel que posúe o alumno/a e será en base a competencia comunicativa. 

 Coñece e usa correctamente o vocabulario. 

 Usa as estruturas estudadas de xeito oral e por escrito. 

 Comprende textos escritos e contesta a preguntas sobre eles, asemade pode 

resumilos. 

 Comprende textos orais e é capaz de respostar cuestións sobre eles. 

 Produce textos orais e escritos usando vocabulario da unidade e seguindo as 

instruccións dadas en base a estruturas gramaticais, formato e temática evitando os erros 

básicos que se enumeran máis abaixo. 

 Uso adecuado de conectores ou linking words. 

 Aspectos académicos que se cualifican 

Comprensión oral/escrita: 

LISTENING    READING 

Produción oral/escrita: 

WRITING   SPEAKING/PHONETICS   

Tools: 

GRAMMAR   VOCABULARY 

  

OUTRAS CONSIDERACIÓNS: 

 Como o programa Xade non admite decimais, a decisión de redondear positiva ou 

negativamente a nota das probas vai en función da actitude do alumno ao longo do curso e 

que valora só o profesor/a . Cando dicimos actitude, queremos dicir, actitude positiva cara 

a materia, profesor e compañeiros, de respecto e tolerancia así coma de amosar interese e 

participar activamente na clase. 

 A nota da avaliación ordinaria e a mesma que a da terceira avaliación ou superior 

mailto:profes@r
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 A non asistencia a un exame deberá ser oficialmente xustificada e tentarase facer 

xunto con outra clase, de non ser posible buscarase outra data que non interfira coa 

marcha da clase polo que non se garanta a realización da proba de audio. O departamento 

non pode preparar nin pode facer exames de listening para un único alumno. 

 En setembro non se fará, na proba extraordinaria, nin exame oral nin listening (por 

razóns organizativas). A puntuación inclúese no  resto dos ítems. 

 Erros  básicos que se penalizarán con (0.1p): 

- Omitir o suxeito diante dun verbo. 

- Omitir o –s da terceira persoa do presente simple. 

- Confundir auxiliar do/does. 

- Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 

- Usar posesivos/demonstrativos incorrectamente. 

- Non dominar os tempos verbais. 

- Cometer faltas de ortografía. 

- Unha presentación escrita desordenada, con riscaduras, e de aspecto 

descoidado, sen marxes e parágrafos destacados, 

- Falta de coherencia e estruturación nas mensaxes producidas 

- Non axustarse ao tema demandado. 

- A copia literal das palabras ou expresións ou frases do texto a traballar. 

- Respostas curtas no traballo de comprensión de textos escritos. 

- Reincidencia de erros de pronunciación básica. 

- Erros nos contidos mínimos de cada unidade. 

- Mal uso do artigo 

- Non seguir as instrucións na clase de conversa. 

- Presentación oral falta de naturalidade e fluidez. 
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FRANCÉS 
3º ESO 

 

Libro de texto : TROP BIEN!3 (livre de l’élève et cahier d’activités). Ed. Pearson 

 

CONTIDOS 1ª AVALIACIÓN 

 FUNCIÓNS 

COMUNICATIVAS 

ESTRUTURAS 

SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS 

LÉXICO FONÉTICA 

UNITÉ 1 

(10/11 

sesións) 

 
 

Describir un lugar, un 

personaxe, un obxecto 

Facer un retrato 

Describir e comparar 
persoas 

 

Falar dun membro da 

familia 

Repaso presente 

indicativo e 

imperativo  

 
O feminino e plural 

dos adxectivos 

 O presente de 

indicativo dos verbos 

O pronome relativo 
qui/que 
-A comparación e 

superlativo 

 

Repaso 

vocabulario da 

clase 

O corpo-
Adxectivos 

para describir 

o físico e o 

carácter 

 

Sons 

específicos do 

francés. 

Repaso 

Exame : (a data concretarase 2 semanas antes mínimo) : última semana outubro 

UNITÉ 2 

(10/11 

sesións) 
 

 

Expresar vontade, 

intención 

Formular hipótesis 
Falar d proxectos e do 

futuro 

Futur proche et futur 
simple 
Conditionnel 
Hypothèse : si+ 
présent 

Os estudos 

As profesións 

As actividades 
de ocio 

Sons 

específicos do 

francés 

Exame :  (a data concretarase 2 semanas antes mínimo) : última semana novembro/primeira 

decembro 

 

CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Ó remate de cada unidade, haberá un exame escrito (70%) e un exame oral (30%). A media de estas 

probas obxectivas, comportará o 70% da nota da avaliación. Se algún@ alumn@ faltase a algún exame, só 

se lle reptirá coa debida xustificación e despois de falalo c@ seu/súa titor@. Este exame poderá axustarse 

as necesidades organizativas do Departamento, non sendo necesario que sexa igual ca  do grupo-clase 

(sobre todo a efectos d oral /écoute) 

O seguimento do traballo do alumnado, comportará un 20% da nota da avaliación 

(maioritariamente tarefas para facer en casa e traballos para entregar) 

A actitude (motivación, actitude positiva, bo comportamento, interese…) do alumnado, comportará 

un 10% da nota da avaliación 

RECUPERACIÓN DUNHA AVALIACIÓN : Non hai, ó tratarse dunha materia de avaliación contínua. O 

alumnado que suspenda unha avaliación poderá recuperala ó aprobar a/as seguinte/s, agás a 3ª. O 

alumnado que suspenda a 3ª avaliación, terá que acudir á avaliación extraordinaria de setembro. 

Nembargantes, o Departamento poderá estudiar a posibilidade de facer unha recuperación  final 

extraordinaria en xuño se o considera oportuno  

RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE  : Para a  avaliación da materia pendente, contaráse con 

tarefas específicas deseñadas polo Departamento a tal fin. Estas tarefas entregaránse ó alumnado 

semanal, quincenal ou mensualmente (segundo o ritmo xeral do curso e o traballo e motivación mostrados 

polo alumnado) e consistirán en exercicios gramaticais, redaccións, vocabulario… similares ós que se 

traballan no curso correspondente. 
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Para a realización destas tarefas, o alumnado contará coa axuda d@ profesor@ encargad@ da súa 

avaliación no curso no que se atopa,  para resolve-las dúbidas que teña fóra do seu horario lectivo 

A realización destas tarefas comportará un 50% da nota final e a non realización das tarefas terá 

como consecuencia que a cualificación correspondente a este apartado sexa de 0 

Asimesmo, o alumnado terá dereito á realización de alomenos un exame sobre a materia que teña 

pendente. A cualificación positiva deste exame  comportará un 50% da nota final.  

O alumnado que obteña unha cualificación positiva da materia na primeira e segunda avaliación 

nun curso, obterá a recuperación da mesma materia pendente do curso posterior, (sendo a materia da que 

estamos a falar de contIdos progresivos); neste caso, @ almn@ quedará exonerad@ de face-lo exame final, 

sendo imprescindible que tivera presentado os traballos  de cada avaliación 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CC CRITERIOS AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 

B
L
O

Q
U

E
 1

 :
 C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 O

R
A

IS
 - Persevera no seu proceso de 

comprensión nas actividades 

de aula 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

Identificar o sentido xeral, 

puntos principais e 

información máis importante 
en textos orais breves e ben 

estruturados traballados 

 

Comprender instrucións e 

indicacións básicas 

 
Comprender o sentido xeral e 

información específica en 

conversas básicas sobre 

temas traballados 

 
Comprender a información 

esencial de pasaxes curtas 

gravadas, que conteñan 

conversas, narracións e/ou 

descripcións, sobre temas 

traballados 

- Observación 
sistemática no 

aula(elaboración de 

listas de control da 

ausencia ou 

presencia de 
determinadas 

conductas e 

accións) 

 

- Probas orais 

(mínimo unha) no 
exame  ó remate de 

cada unidade 

 

-Capta a información mais 

importante de mensaxes sobre 

temas traballados na unidade 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

-Entende o que se lle di en 

situación cotiás nas que se 
utilicen frases e estruturas 

sintáctico discursivas 

traballadas na unidade (en 

presente, en futuro…) 

CCL 

CAA 
CSC 

CCEC 

CD 

 

- Comprende un diálogo, unha 

conversa formal ou informal 
na que participe, sobre temas 

e estruturas traballadas 

previamente 

CCL 

CAA 
CSC 

CSIEE 

CCEC 

  

B
L
O

Q
U

E
 2

 :
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T
O

S
 O

R
A

IS
 Fai presentación breves e 

ensaiadas sobre temas 

concretos, e responde a 

preguntas 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

CD 
 

Pronunciar de xeito 

intelixible aínda con erros 

 
Intercambiar infrmación 

sobre transaccións e xestións 

cotiás, usando un repertorio 

básico 

 
Interactuar en intercambios 

estruturados 

 

Dar e pedir información sobre 

datos persoais, expectativas, 

gustos… 

- Observación 

sistemática no aula 

(elaboración de 

listas de control da 
ausencia ou 

presencia de 

determinadas 

conductas e 

accións) 

 
-Exposicións orais 

no aula 

 

- Exames orais ó 

remate de cada 
unidade 

Dsenvólvese con eficacia en 

xestións e transaccións cotiás 
 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
CD 

CSIEE 

- Participa en conversas 

informais, cara a cara u por 

teléfono, utilizando o léxico da 

unidade 
 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
CD 

CSIEE 

 

Desenvólvese nunha conversa 

formal, expresando seu punto 

de vista e opinións 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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B
L
O

Q
U

E
 3

 :
 C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 

E
S

C
R

IT
O

S
 

Capta o sentido xeral e 

detalles de textos breves en 

calquera soporte 

CAA 
CSC 

CCEC 

CD 

 

Utilizar estratexias de lectura 
para identificar a información 

máis importante e deducir o 

significado de palabras non 

coñecidas 

 
Seguir instruccións e 

consignas básicas, 

comprender avisos e obrigas 

traballados 

 

Comprender a idea xeral e a 
información mais relevante 

en textos impresos ou dixitais 

, informativos ou narrativos, 

breves e ben estruturados, 

sobre temas traballados 
 

- Control 

sistemático do 

traballo do alumn@ 

na aula e na 

casa(Caderno de 
clase, caderno de 

exercicios, fichas 

entregadas polo 

profesor@) 

 

-Probas escritas 
(unha mínimo) no 

exame ó remate de 

cada unidade 

 

Identifica instruccións xerais, 

coa axuda de imaxes 
 

CCL 

CAA 

CSC 
CCEC 

CD 

Comprende correspondencia 

persoal sinxela en caquera 

formato, na qu se fale de sí 

mesm@, haxa descripcións, se 
fale en pasado, se expresen 

desexos e opinión…sobre 

temas coñecidos 

CCL 

CAA 

CSC 
CCEC 

CD 

Entende a idea xeral de 

correspondencia formal breve 

 
 

CCL 

CAA 

CCEC 
CD 

B
L
O

Q
U

E
 4

 :
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T
O

S
 

E
S

C
R

IT
O

S
 

Escribe correspondencia 

persoal na que hai contacto 

social, na que se intercambia 

información, se describen 

sucesos e experiencias 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Aplicar estratexias para 

producir textos a partir de 

modelos 
 

Completar documentos 

básicos 

 

Escribir mensaxes sinxelas e 

breves, e textos curtos a 
partir de modelos e en 

calquera soporte, cunha 

presentación limpa e 

ordenada 

- Control 

sistemático do 

traballo do alumn@ 

na casa(caderno de 
clase, caderno de 

exercicios, fichas 

entregadas polo 

profesor@) 

 
- Probas escritas 

(unha mínimo) no 

exame ó remate de 

cada unidade 

Completa un custionario 

sinxelo con información 

persoal 

CCL 

CAA 

CSC 

CCC 

CD 

-Escribe textos sinxelos sobre 
as temáticas traballadas na 

unidade, utilizando as 

estruturas sintçactico 

discursivas traballadas 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Escribe correspondencia 

formal breve 
 

CCL 

CAA 

CSC 
CCEC 

B
L
O

Q
U

E
 5

: 
C

O
Ñ

E
C

E
M

E
N

T
O

 D
A

 L
IN

G
U

A
 E

 

C
O

N
S

C
IE

N
C

IA
 I

N
T
E

R
C

U
L
T
U

R
A

L
 E

 P
L
U

R
IL

IN
G

Ü
E

 

-Produce léxico e estruturas 

básicas 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

 

Discriminar patróns sonoros 

e rítmicos 

 

Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas e de 

puntuación 

 

Utilizar os coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos aquiridos 
para a producción e 

comprensión de textos orais e 

escritos 

 

Producir textos 
 

Distinguir e levar a cabo o 

demandado polo propósito 

comunicativo 

 

Participar en proxectos 
transversais 

 

- Observación 

sistemática do 

alumn@ na aula 
 

- Probas escritas e 

orais ó remate de 

cada unidade 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA                              3º ESO                                       1ª Avaliación Curso 2019-20  

 

Sesións do período: 25  
 

A. Programa 

Tema 1: Avaliación e mellora da condición 

física. Duración aproximada: 9 sesións. 

Contidos científicos: batería EUROFIT como medio de coñecer o estado de saúde. Aspectos 

fisiolóxicos relacionados co deporte.. Quecementos específicos. capacidades físicas e 

coordinativas, fases dunha sesión de actividade física, capacidade de adaptación do organismo, 

conceptos de intensidade, volume e densidade do esforzo; control da frecuencia cardíaca e posta 

en práctica de programas da mellora da condición física 

 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer as probas da batería EUROFIT 

para a condición física saudable. Identificar e desenvolver as diferentes probas que se inclúen dentro da 

batería EUROFIT. Valorar a importancia de coñecer o estado de saúde propio e comparar os resultados cos 

valores medios poboacionais. Identificar as capacidades físicas básicas e a súa relación ca actividade 

físico-deportiva, recoñecer os factores que interveñen na mellora das capacidades e os mecanismos de 

control da intensidade, desenvolver as capacidades física de acordo coas posibilidades persoais. 

 

Tema 2: Atletismo e as modalidades atléticas de salto de altura e triple salto 

Duración aproximada: 7 sesións. 

Contidos científicos: o atletismo e as modalidades de triple salto e salto de altura. Influencia das 

capacidades físicas no atletismo. Resposta orgánica e fisiolóxica ante exercicios propios do atletismo e 

ante o seu adestramento. Frecuencia cardíaca e tipos. 

 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): resolver situacións motoras individuais 

aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas propias do atletismo e das súas modalidades. 

 

Tema 3: O Acrosport 
Duración aproximada: 6 sesións. 

Contidos científicos: Orixe e modalidades da ximnasia acrobática. Figuras grupais sin soporte musical. 

Actitudes propias de traballo grupal. A seguridade na execuación, as axudas. 

 

Obxectivos de aprendizaxe básicos: coñecer e diferenciar diferentes figuras simples de acrosport. Realizar 

destrezas técnicas do acrosport. Crear unha coreografía grupal sin soporte musical. Amosar unha actitude 

positiva e participar nas tarefas. Valorar as actividades de acrobacia como ferramenta lúdica e de hábitos 

saudable. 

 

Tema 4: Os primeiros auxilios 

Duración aproximada: 2 sesións 

Contidos científicos: Repaso dos protocolos PAS, RCP; OVACE e da actuación ante os tipos mais 

comúns de lesións no ámbito doméstico e no deportivo.  

 

Obxectivos de aprendizaxe: coñecer e saber realizar os protocolo ante situacións de emerxencia na vida 

real. Coñecer as lesións máis comúns das diferentes modalidades e prácticas deportivas. Recoñecer os 

protocolos de actuación máis comúns ante diferentes lesións e saber como prever accidentes de orixe 

traumático no deporte. 

 

B.- Obxectivos actitudinais. 
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B1) De carácter xeral: 1. Ser puntuais. 2. Traer o material axeitado á materia e coidar o propio do centro. 

3. Esforzarse e automellorar nas clases. 4. Colaborar co profesor e co resto dos compañeiros o máximo 

posible. 5. Respectar sempre as posibilidades de rendemento alleas e propias, así como as opinións dos 

compañeiros. 6. Xogar con competitividade e limpeza. 7. Implicarse na materia. 8. 

Amosar interese polos contidos da materia. 9. Levar unha hixiene óptima no centro. 10. Ser capaz de 

traballar en equipo. 

B2) Específicos para o trimestre: 1. Entender a importancia de ter uns niveis axeitados de condición 

física para ter unha calidade de vida elevada e prever enfermidades. 2. Respectar as posibilidades de 

rendemento tanto óptimas como alleas. 3. Colaborar, participar e esforzarse en mellorar na práctica das 

sesións físicas e deportivas. 4. Respectar as normas de seguridade na execución de actividades 

acrobáticas. 5. Realizar aportacións para a mellor integración do resto dos compañeiros no aula a través 

de feedbacks positivos. 

 

C.- AVALIACION 

C1) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A avaliación vaise efectuar en función da consecución dos estándares requiridos para cada avaliación, o valor 

de cada UD sobre o total da avaliación virá marcado polo número de sesións dedicado a cada UD no total do 

trimestre. 

 

Estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: temporalización en UUDD  

A avaliación se efectuará en función dunha folla de baremo de estándares similar a este modelo. Cada 

modelo en función das UD traballadas ó longo do trimestre 

 

Estándar 

aprendi-

zaje 

Grado 

míni-

mo 

Unidades didácticas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1ª eval. 2ª eval. 3ª eval. 

EFB1.1.1 50% 2            

EFB1.1.2 50%    4         

EFB1.1.3 100%    2  6   4    

EFB1.2.1 50%        2     

EFB1.2.2 50%   2    4      

EFB1.2.3 25%  4           

EFB1.3.1 50%             

EFB1.3.2 100%           2  

EFB1.3.3 50%     2       4 

EFB1.4.1 50%       2      

EFB1.4.2 50%          2   
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EFB1.4.3 50%           2  

EFB1.5.1 50%          2   

EFB1.5.2 50%             

EFB2.1.1 50%   4          

EFB2.1.2 25%         6    

EFB2.1.3 50%       4      

EFB2.1.4 50%   4          

EFB3.1.1 50% 2            

EFB3.1.2 50%          2   

EFB3.1.3 50%     4        

EFB3.1.4 50% 2            

EFB3.1.5 50%     4        

EFB3.1.6 50%            6 

EFB3.2.1 25% 2            

EFB3.2.2 25% 2            

EFB3.2.3 50%          2   

EFB3.2.4 50%          2   

EFB4.1.1 50%             

EFB4.1.2 100%  2           

EFB4.1.3 25%             

EFB4.1.4 25%    4  4       

EFB4.1.5 50%           6  

EFB4.2.1 50%  2      2     

EFB4.2.2 50%  2           

EFB4.2.3 50%        4     

EFB4.2.4 50%        2     
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Sobre os contidos referidos a estándares conceptuais: 

Exame de tipo teórico de pregunta corta ou tipo test sobre os contidos desenvolvidos no trimestre (90%)  

Una nota inferior a un tres no computará no porcentaxe aplicado ós estándares 

 

Observación sistemática, rexistros anecdóticos e pequenos traballos relacionados cos contidos teóricos que 

se están a tratar. (10%) 

 

Sobre os contidos referidos a estándares utilitarios o prácticos, se utilizarán como instrumentos de avaliación 

as follas de rúbrica, probas específicas referidas a realización dos elementos traballados 

Exame de tipo práctico que consistirá en dúas partes (90%) 

 

O porcentaxe aplicado de cada una das avaliacións será proporcional ó numero de sesión traballadas en cada 

tema 

Rexistro anecdótico (10%) 

 

Sobre os contidos referidos a estándares actitudinales. Mediante unha lista de control dos elementos das 

actitudes e dun rexistro anecdótico. Ademais o departamento publicará una lista de normas de debido 

cumprimento referida á equipación para a práctica, o comportamento na clase, a forma de xustificar as 

enfermidades o lesións e sobre o uso das instalación e do material do departamento. 

 

C2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

Cada unha das partes da avaliación terá que estar aprobada para poder superar o trimestre dentro da materia. 

Haberá, ademais, traballos optativos tanto de carácter práctico como conceptual para optar a subir nota nos 

apartados conceptuais e prácticos. 

Nota de avaliación final: media dos tres trimestres 

Os alumnos de baixa da asignatura por motivos médicos xustificados oficialmente: 

- Terán que facer un diario escrito das sesións impartidas na avaliación mediante o uso dunha planilla de 

sesión. 

- Si a baixa e duradeira presentarán un traballo monográfico sobre un tema proposto polo profesor. 

- Participarán, na medida do posible, axudando o profesor e os compañeiros cando sexan requiridos. 

 

A cualificación se aplicará no apartado de procedementos cunha nota máxima de 8’5 sobre 10 

 

Os alumnos que non xustifiquen de xeito apropiado (oficial) unha falta de asistencia serán penalizados con -

0,3 a nota media da avaliación e o doble cada vez que o caso se repita (0,60, 1,20...) 

Os alumnos que en máis dunha ocasión non traian a ropa o non xustifiquen de xeito apropiado a non 

realización das sesións prácticas serán penalizados con -0,20 na nota media da avaliación e o doble cada vez 

que o caso se repita (0,40, 0,80...) 

 

C3) RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE: 

Para a recuperación da materia pendente deberá ser avaliado e superar as probas ordinarias teóricas e 

prácticas do curso superior, tendo en conta que cada profesor no seu curso correspondente pode controlar e 

valorar si presenta unha evolución positiva do alumno/a no curso superior.  

 

C4) PLAN LECTOR: 

Non ten incidencia nas notas de avaliación. 
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TECNOLOXÍA 

 

TECNOLOXÍA 3º ESO (1ª AVALIACIÓN) 

 
CONTIDOS 

Efectos da corrente eléctrica. Lei de Joule. Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas, elementos, 

funcionamento e simboloxía. Lei de Ohm. Instrumentos de medida das magnitudes eléctricas básicas. 

Deseño, simulación e montaxe de circuítos eléctricos e electrónicos básicos. 

TEMPORALIZACIÓN: 23 sesións 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

TE-B4.1-Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión noutras 

manifestacións enerxéticas. TE-B4.2-Experimentar con instrumentos de medida e obter as magnitudes 

eléctricas básicas. TE-B4.3-Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e montar circuítos 

con operadores elementais. 

INSTRUMENTOS, PROCEDEMENTOS E DATAS APROXIMADAS DE AVALIACIÓN 

Análise das producións dos alumnos (medidas, montaxes de taller e 

simulacións) Observación do traballo na aula-taller. 

Probas específicas: principios de decembro 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

3º-TEB4.1.1 - Explica os principais efectos da corrente eléctrica e 
a súa conversión. 
Peso: 1% 

Identifica os principais efectos da corrente 
eléctrica e a súa conversión. 

 

3º-TEB4.2.1 - Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as 
magnitudes eléctricas de circuítos básicos. 
Peso: 5% 

 

Manexa un polímetro ou un simulador para 
coñecer a resistencia e o voltaxe de circuítos 
básicos. 

 

3º-TEB4.2.2 - Calcula as magnitudes eléctricas básicas en 
circuítos eléctricos sinxelos. 
Peso: 13% 

 
Calcula magnitudes eléctricas básicas en 
circuítos eléctricos sinxelos. 

3º-TEB4.3.1 - Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos 
básicos empregando lámpadas, zumbadores, díodos LED, 
transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e 
resistencias. 
Peso: 10% 

Monta e analiza circuítos eléctricos e electrónicos 
básicos empregando lámpadas, zumbadores, 
díodos led, motores, baterías, conectores e 
resistencias. 

3º-TEB4.3.2 - Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando 
software específico e simboloxía adecuada, e experimenta cos 
elementos que o configuran. 
Peso: 5% 

Deseña utilizando simboloxía adecuada circuítos 
eléctricos básicos e experimenta cos elementos 
que o configuran. 

 

Para cada estándar indícase o peso no curso. A nota da avaliación será a media ponderada dos 
estándares avaliados ata ese momento (incluídos os das avaliacións anteriores se fose o caso). 
Ó remate da avaliación ou do curso poderanse recuperar os estándares de maior peso non superados 
agás os correspondentes ó traballo directo no taller (a nova nota substituirá á anterior para a media 
ponderada). 
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MÚSICA 

 
ASIGNATURA: MÚSICA  

CURSO: 3º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 19-20 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE 1 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: As calidades do son; Representación gráfica do son; Nomenclatura 

dos compases. 2.-Historia da música: A música na Prehistoria; A música nas antigas civilizacións; As 

orixes na Música Occidental. 3.-Descubri-la música: Epitafio de Seikilos. Canción das campás de Leroy 

Anderson. 4.-Práctica vocal e instrumental: Táboa de dixitacións da frauta doce; A barquiña do 

pescador (infantil grega; O león dorme esta noite (tradicional africana); Wan pi de xiao amo 

(tradicional Malasia-China); Love me, tender (Elvis Presley); Popurrí (popular). 5.-Música moderna: 

As grandes décadas do rock. E audicións. 6.-Actividades-lecturas. Enheduanna.  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Identificar os principais elementos que aparecen na 

notación musical. B1.2.Definir as calidades do son e relacionalas coa súa representación 

gráfica. B1.3.Distinguir e definir os elementos que se utilizan na representación gráfica da 

música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol; duración das figuras e silencios; 

signos que afectan á intensidade e matices; indicacións compás, nomenclatura dos 

compases, etc.). B1.4.Procurar o axuste da entoación de cancións e o ritmo nas montaxes 

instrumentais. B1.5.Interpretar vocal e instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl 

Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memorizar as pezas musicais 

desta unidade, e indicar a textura das mesmas. B1.6.Realizar improvisacións e 

composicións vocais e instrumentais. B1.7.Participar nas actividades grupais con 

entusiasmo. B2.8.Recoñecer auditivamente e determinar e saber a obra, época, autor, 

intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, textura, particularidades, 

características e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou pezas musicais 

seleccionadas. B2.9.Recoñecer auditivamente e determinar a época de distintas pezas de 

rock and roll. B2.10.Utilizar diversos soportes gráficos (partituras, comentarios,) para o 

seguimento e comprensión global de audicións. B3.11.Recoñecer e explicar as principais 

características da música na prehistoria e nas antigas civilicacións. B3.12.Coñecer e 

explicar a compositora Enheduanna. B3.13.Indicar os intépretes e estilos das grandes 

décadas do rock. B4.14.Elaborar un traballo utilizando as novas tecnoloxías. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Indentifica e describe os principais elementos que 

aparecen na notación musical. B1.2.Sabe e define as calidades do son e relacionaas coa 

súa representación gráfica. B1.3.Sabe, distingue e define os elementos que se utilizan na 

representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol; 

duración das figuras e silencios; signos que afectan á intensidade e matices; indicacións 

compás, nomenclatura dos compases, etc.). B1.4.Entoa correctamente as cancións e 

interpreta adecuadamente o ritmo nas montaxes instrumentais. B1.5.Interpreta vocal e 

instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) 

individual e/ou en grupo e memoriza as pezas musicais desta unidade, e indica a textura 

das mesmas. B1.6.Realizar improvisacións e composicións vocais e instrumentais. 

B1.7.Participa nas actividades grupais con entusiasmo. B2.8.Recoñece auditivamente e 

determina e sabe a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, 

estructura, textura, particularidades, características e a cultura musical á que pertencen 

distintas audicións ou pezas musicais seleccionadas. B2.9.Recoñece auditivamente e 

determina a época de distintas pezas de rock and roll. B2.10.Utiliza diversos soportes 

gráficos (partituras, comentarios,) para o seguimento e comprensión global de audicións. 
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B3.11.Sabe, recoñece e explica as principais características da música na prehistoria e nas 

antigas civilicacións. B3.12.Coñece e explica a compositora Enheduanna. B3.13.Indica os 

intépretes e estilos das grandes décadas do rock. B4.14.Elabora un traballo utilizando as 

novas tecnoloxías.  

TEMA 2: UNIDADE 2 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: Colocación das plicas no pentagrama. Repaso das figuras e silencios. 

O ritmo de semicorcheas e o seu silencio. Anacruse. Signos de repetición: os dous puntos e a 1ª e 2ª 

vez. 2.-Historia da música: A música na Idade Media: música relixiosa e música profana. E audicións. 

3.-Descubri-la música: Hodie, Christus natus est. Non sofre Santa María (Alfonso X). 4.-Práctica vocal 

e instrumental: Cantiga nº 100 Sta. María Strela do día de Alfonso X o Sabio. Cantiga de Alfonso X O 

Sabio. Dindirindín. 5.-Música moderna: O rock nos anos 50: o comezo. O rexurdimento do folk: a 

canción protesta. O rock & roll español. E audicións. 6.-Práctica vocal e instrumental: Blowin´ in the 

wind.  (Bob Dylan). 7.-A proxección da música en Galicia. E audicións. 8.-Actividades-lecturas. Leonor 

de Aquitania. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Recoñecer e aplicar os ritmos e compases a través da 

lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. B1.2.Distinguir e definir 

os elementos que se utilizan na representación gráfica da música (as plicas, as 

semicorcheas e o seu silencio, a anacruse, o signos de repetición). B1.3.Interpretar vocal e 

instrumentalmente (con frauta ou instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) 

individual e/ou en grupo e memorizar as pezas musicais desta unidade, e indicar a textura 

das mesmas. B2.4.Recoñecer auditivamente e determinar e saber a obra, época, autor, 

intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, textura, particularidades, 

características e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou pezas musicais 

seleccionadas. B2.5.Utilizar diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, 

musicogramas) para o seguimento e comprensión global de audicións. B3.6.Recoñecer e 

explicar as principais características da música na Idade Media (música relixiosa e música 

profana) e os seus compositores e intérpretes. B3.7.Coñecer e explicar o rock dos anos 50 

(O comezo; O rexurdimento do folk; e O rock and roll español) e os seus intérpretes e 

identificar fragmentos destos estilos musicais. B3.8.Coñecer e explicar intérpretes e estilos 

da música de Galicia e identificar fragmentos dos estilos musicais da nosa comunidade. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Recoñece e aplica os ritmos e compases a través da 

lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. B1.2.Sabe, distingue e define os 

elementos que se utilizan na representación gráfica da música (as plicas, as semicorcheas e o seu 

silencio, a anacruse, o signos de repetición). B1.3.Interpreta vocal e instrumentalmente (con frauta 

ou instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memoriza as pezas 

musicais desta unidade., e indica a textura das mesmas. B2.4.Recoñece auditivamente e determina e 

sabe a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, textura, 

particularidades, características e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou pezas 

musicais seleccionadas. B2.5.Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, 

musicogramas) para o seguimento e comprensión global de audicións. B3.6.Sabe, recoñece e explica 

as principais características da música na Idade Media (música relixiosa e música profana) e os seus 

compositores e intérpretes. B3.7.Sabe, coñece e explica o rock dos anos 50 (O comezo; O 

rexurdimento do folk; e O rock and roll español) e os seus intérpretes e identificar fragmentos destos 

estilos musicais. B3.8.Sabe, coñece e explica intérpretes e estilos da música de Galicia, e identifica 

fragmentos dos estilos musicais da nosa comunidade.  

TEMA 3: UNIDADE 3 
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 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: Liñas adicionais, signos de repetición, signos de 

prolongación e a síncopa. 2.-Historia da música: A música polifónica na Idade Media. A 

música medieval en España. Os instrumentos medievais. 3.-Descubri-la música: Ad mortem 

festinamus. 4.-Práctica vocal e instrumental: Maruxiña do forneiro. Stella splendes. Stand by 

me. 5.-Música moderna: Os anos 60: A década prodixiosa I. E audicións. 6.-A música en 

Galicia: as voces secretas do canto galego: Leília. E audicións. 7.-Actividades-lecturas. 

Hildegard von Bingen.  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Identificar e explicar as síncopas, as liñas adicionais, o 

punto, a ligadura e o caldeirón. B1.2.Interpretar vocal e instrumentalmente (con frauta ou 

instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memorizar as 

pezas musicais desta unidade, e indicar a textura das mesmas. B2.3.Recoñecer 

auditivamente e determinar e saber a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, 

instrumentación, estructura, textura, particularidades, características e a cultura musical á 

que pertencen distintas audicións ou pezas musicais seleccionadas. B3.4.Recoñecer e 

explicar a música na Idade Media –a polifonía medieval; a música medieval en España; os 

instrumentos medievais- e os seus compositores. B3.5.Comprender e explicar as 

características principais dos diversos estilos musicais dos anos 60 no panorama rock e os 

seus intérpretes. B3.6.Recoñecer e explicar ao grupo musical Leilía. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Sabe, identifica e explica as síncopas, as liñas 

adicionais, o punto, a ligadura e o caldeirón. B1.2.Interpreta vocal e instrumentalmente (con 

frauta ou instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e 

memoriza as pezas musicais desta unidade, e indica a textura das mesmas. B2.3.Recoñece 

auditivamente e determina e sabe a obra, época, autor, intérprete, país, xénero ou forma, 

instrumentación, estructura, textura, particularidades, características e a cultura musical á 

que pertencen distintas audicións ou pezas musicais seleccionadas. B3.4.Sabe, recoñecer e 

explica a música na Idade Media -a polifonía medieval; a música medieval en España; os 

instrumentos medievais-e os seus compositores. B3.5.Sabe, comprende e explica as 

características principais dos diversos estilos musicais dos anos 60 no panorama rock e os 

seus intérpretes. B3.6.Sabe, recoñece e explica ao grupo musical Leilía. 

TEMA 4: UNIDADE 4 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: A altura do son (ton e semitón). As alteracións (sostido, 

bemol e becadro). Alteracións propias e accidentais. 2.-Historia da música: A música no 

Renacemento: Música relixiosa; Música profana; o Renacemento en España. Os 

instrumentos renacentistas. E audicións. 3.-Descubri-la música: Hoy comamos y bebamos. 

Juan de la Enzina. 4.-Práctica instrumental e vocal: Danza francesa. Deck the halls. Jambo. 

A raíz do toxo verde. 5.-Música moderna: Os anos 60: A década prodixiosa II: Outros estilos 

de principios dos 60. Finais dos 60. O rock en España. E audicións. 6.-A música en Galicia: O novo 

folk galego: Berrogüetto. E audicións. 7.-Actividades-lecturas. Maddalena Casulana. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1.Comprender e definir os conceptos de ton e semitón, a 

escala e as alteracións. B1.2.Interpretar vocal e instrumentalmente (con frauta ou 

instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memorizar as 

pezas musicais desta unidade, e indicar a textura das mesmas. B1.3. Practicar técnicas de 

movemento e danza. B2.4.Recoñecer auditivamente e determinar e saber a obra, época, 

autor, intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, textura, 

particularidades, características e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou 

pezas musicais seleccionadas. B3.5.Recoñecer e explicar a música no Renacemento –

música relixiosa; música profana; o Renacemento en España- os instrumentos no 
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Renacemento, e os seus compositores. B3.6.Comprender, recoñecer e saber definir 

correctamente as diferentes correntes que integran o rock dos anos 60, de finais dos 60 e o 

rock en España. B3.7.Recoñecer e explicar o grupo musical Berrogüetto. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: B1.1.Sabe, comprende e define os conceptos de ton e 

semitón, a escala e as alteracións. B1.2.Interpreta vocal e instrumentalmente (con frauta ou 

instrumental Carl Orff, a determinar polo profesor) individual e/ou en grupo e memoriza as 

pezas musicais desta unidade, e indica a textura das mesmas. B1.3. Practica técnicas de 

movemento e danza. B2.4.Recoñece auditivamente e determina e saber a obra, época, 

autor, intérprete, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, textura, 

particularidades, características e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou 

pezas musicais seleccionadas. B3.5.Sabe, recoñece e explica a música no Renacemento –

música relixiosa; música profana; o Renacemento en España- os instrumentos no 

Renacemento, e os compositores do Renacemento. B3.6.Sabe, recoñece e define 

correctamente as diferentes correntes que integran o rock dos anos 60, de finais dos 60 e o 

rock en España. B3.7.Sabe, recoñece e explica o grupo musical Berrogüetto. 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Libretas, chamadas de clase, intervencións voluntarias, traballos mandados polo profesor, 

probas curtas e de diferentes tipos (nas que entrará a parte da materia que determine o 

profesor de entre a materia dada desde principio de curso), resumes, comentarios, actividades, 

apuntes, esquemas ou calquera outra cuestión que o profesor/a poña como traballo de libreta. 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Do 14 de Outubro ó 25 de Outubro de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían as unidades 1 e 2, cos seus correspondentes 

contidos teóricos e prácticos escritos. É preciso unha nota mínima de 3 puntos sobre 10 

para cada un dos exames escritos para que esta parte escrita faga media co resto dos 

apartados. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Do 22 de Novembro ó 5 de Decembro de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3 e 4, cos seus correspondentes 

contidos teóricos e prácticos escritos. Aclaración: O departamento de música acordou 

que queda a criterio de cada profesor facer 1 ou 2 exames escritos. Se o profesor 

determina facer dous exames escritos as datas, contidos e estructura corresponderían 

co que se acaba de relatar no examen 1 e no examen 2. Se o profesor determina facer 

un só examen escrito, éste sería entre o 22 de Novembro e o 5 de Decembro de 2019 e 

entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos das unidades 1, 2, 3 e 4. É preciso 

unha nota mínima de 3 puntos sobre 10 para cada un dos exames escritos para que 

esta parte escrita faga media co resto dos apartados. 

  EXAMEN 3:       
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   DATA APROXIMADA: Do 22 de Novembro ó 5 de Decembro de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

 

 

 

 

   Examen Práctico-oral que consiste na interpretación de esquemas rítmicos e 

interpretación vocal e instrumental de cancións dadas no trimestre. Aclaración: O 

departamento de música acordou que cada profesor determinará se a parte práctica-

oral a evalúa cun examen entre o 22 de Novembro e o 5 de Decembro de 2019 tal como 

se acaba de relatar ou durante o trimestre a través de controis dos que o profesor 

informa de cando se fan e a qué alumnos lles toca. En calquera caso a súa valoración é 

dun 20% na nota de avaliación, tal como se reflexa abaixo.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario valórase cun 20% na nota da 1ª avaliación, que se traducen en 2 puntos. 

 Os exames valóranse cun 80% na nota da 1ª avaliación, que se traducen en 8 puntos. 
Deses 8 puntos, 6 puntos corresponden ó/s exame/s escrito/s e 2 puntos ó examen oral. 

Nota da 1ª avaliación= exame ou exames escritos: 60% (6 ptos) + examen práctico-oral: 20% (2 
ptos) + traballo diario: 20% (2 ptos) = 100% = 10 ptos. 

 
O grao mínimo de consecución para superar a avaliación afecta ós dous apartados: os exámenes e 
o traballo diario. Dos 10 puntos da nota de avaliación, e tendo en conta as respectivas porcentaxes 
anteriores, os 5 puntos correspondentes ó grao mínimo de consecución para superar a avaliación 
quedarán da seguinte maneira: 3 puntos serán do examen ou exámes escritos, 1 pto do examen 
práctico-oral, e 1 pto do traballo diario. 

Os estándares B3.5.1 [Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos 

musicais] e B3.5.2 [Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con 

rigor e claridade] aplícanse a todos os contidos da programación de música de 3º ESO. 

 
Traballos obrigatorios: o profesor determinará se se fan nunha única avaliación ou en diferentes 
avaliacións e se se unifican nun único traballo ou en diferentes traballos sempre respectando a 
valoración que corresponde a cada un dos tres estándares seguintes:  

 B3.6.1-Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, 

representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

Este estándar valorarase polo menos nunha das avaliacións. Valoración: Desde 0'0333 ata a 

valoración total do traballo diario na nota de avaliación (20% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 6'68% 

na nota da 3ª avaliación). 

 B3.6.2-Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. Este estándar 

valorarase polo menos nunha das avaliacións. Valoración: Desde 0'0333 ata a valoración total 

do traballo diario na nota de avaliación (20% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 6'68% na nota da 3ª 

avaliación). 

 B4.2.1-Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 

sobre temas relacionados co feito musical. Este estándar valorarase polo menos nunha das 

avaliacións. Valoración: Desde 0'0333 ata a valoración total do traballo diario na nota de 

avaliación (20% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 6'68% na nota da 3ª avaliación). 

 

En canto á valoración dos estándares de aprendizaxe: 
 No caso dun examen do tipo de preguntas cortas e/ou preguntas a desenvolver dun mesmo 

estándar de aprendizaxe pódense facer unha ou varias preguntas. En cada unha das 
preguntas dun mesmo estándar de aprendizaxe tense en conta estas gradacións:  

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 
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 Grao mínimo: a metade da puntuación da pregunta. A resposta é correcta, con 
coherencia e claridade, cunha terminoloxía adecuada e cun contido suficiente. 

 Grao total: o total da puntuación da pregunta. A resposta é correcta, con coherencia e 
claridade, cunha terminoloxía adecuada e co contido total. 

 A gradación comprendida entre cero e a metade da puntuación da pregunta 
corresponde a unha resposta cun contido menor que o suficiente, e que é correcta, 
ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía adecuada. 

 A gradación comprendida entre a metade da puntuación da pregunta e a puntuación 
total da pregunta corresponde a unha resposta cun contido maior que o suficiente 
pero que non chega a ser total, e que é correcta, ten coherencia e claridade e usa 
unha terminoloxía adecuada. 

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións das 
preguntas (cortas ou a desenvolver) que se fagan dese estándar de aprendizaxe en 
cuestión. 

 No caso dun examen de tipo test: dun mesmo estándar de aprendizaxe será necesario un 
número par de preguntas tipo test coa mesma puntuación cada unha, e como a pregunta 
tipo test se sabe ou non se sabe, teremos as seguintes gradacións: 

 O grao total corresponde ó total das preguntas tipo test deste estándar de aprendizaxe 
acertadas.  

 O grao mínimo corresponde á metade das preguntas tipo test deste estándar de 
aprendizaxe acertadas.  

 O grao nulo corresponde a que non sabe ningunha pregunta tipo test deste estándar 
de aprendizaxe.  

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións das 
preguntas tipo test que se fagan dese estándar de aprendizaxe en cuestión. 

 No caso do examen práctico-oral (que se pode facer cun examen oral no trimestre, ou 
tamén durante o trimestre a través de controis dos que o profesor informa de cando se fan e 
a qué alumnos lles toca) dun mesmo estándar de aprendizaxe pódense facer unha ou varias 
preguntas (de lectura musical, de interpretación vocal ou instrumental, de interpretación 
memorizada, improvisación e composición, etc). En cada unha das preguntas dun mesmo 
estándar de aprendizaxe tense en conta estas gradacións:  

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

 Grao mínimo: a metade da puntuación da pregunta. Corresponde a un grao aceptable 
de lectura musical, de interpretación vocal ou instrumental, de interpretación 
memorizada, improvisación, composición, etc. 

 Grao total: o total da puntuación da prengunta. Corresponde a un grao moi bó de 
lectura musical, de interpretación vocal ou instrumental, de interpretación memorizada, 
improvisación, composición, etc. 

 A gradación comprendida entre cero e a metade da puntuación da pregunta 
corresponde a quen non chega a un grao aceptable de lectura musical, de 
interpretación vocal ou instrumental, de interpretación memorizada, improvisación, 
composición, etc. 

 A gradación comprendida entre a metade da puntuación da pregunta e a puntuación 
total da pregunta corresponde a que ten un grao maior que o aceptable pero que non 
chega a ser o total.  

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións das 
preguntas que se fagan dese estándar de aprendizaxe en cuestión. 
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 No caso de que calquera estándar de aprendizaxe sexa obxecto de valoración no traballo 
diario con calquera dos seus instrumentos de control, e tendo en conta a puntuación que se 
dea a ese estándar de aprendizaxe en cuestión no traballo diario o grao total terá o total 
desa puntuación que corresponda a este estándar de aprendizaxe en cuestión; o grao 
mínimo terá a metade da puntuación que corresponda a ese estándar de aprendizaxe en 
cuestión; e o grao nulo será se non sabe ese estándar de aprendizaxe en cuestión. A 
gradación comprendida entre o grao nulo e o grao mínimo corresponde a un contido menor 
que o suficiente, e que é correcto, ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía 
adecuada. A gradación comprendida entre o grao mínimo e o grao total corresponde a un 
contido maior que o suficiente pero que non chega a ser total, e que é correcto, ten 
coherencia e claridade e usa unha terminoloxía adecuada. No caso dunha proba curta que 
non sexa de tipo test a valoración dos estándares de aprendizaxe é como na de calquera 
dos instrumentos de control do traballo diario que se acaba de relatar. No caso dunha proba 
curta de tipo test: dun mesmo estándar de aprendizaxe será necesario un número par de 
preguntas tipo test coa mesma puntuación cada unha, e como a pregunta tipo test se sabe 
ou non se sabe, teremos as seguintes gradacións: 

 O grao total corresponde ó total das preguntas tipo test deste estándar de aprendizaxe 
acertadas.  

 O grao mínimo corresponde á metade das preguntas tipo test deste estándar de 
aprendizaxe acertadas.  

 O grao nulo corresponde a que non sabe ningunha pregunta tipo test deste estándar 
de aprendizaxe.  

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións das 
preguntas tipo test que se fagan dese estándar de aprendizaxe en cuestión. 

No caso de que os estándares referidos á lectura musical, interpretación vocal ou 
instrumental, de interpretación memorizada, improvisación e composición, etc, sexan 
obxecto de valoración no traballo diario téñense en conta as mesmas gradacións que se 
indicaron no examen práctico-oral. 

RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un examen de recuperación escrito, 
entre o 8 e o 17 de Xaneiro de 2020. 
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que aprobar a parte práctica-oral da seguinte 
avaliación a través do examen práctico-oral a finais do 2º trimestre ou durante o 2º trimestre a 
través dos controis tal como se explica anteriormente. 
 
Nota final = nota da 1ª avaliación: 33'3 % (3'33 puntos) + nota da 2ª avaliación: 33'3% (3'33 
puntos) + exames do terceiro trimestre: 26'72% (2'672 puntos) + traballo diario do terceiro 
trimestre: 6’68% (0´668 punto) = 100% = 10 puntos. 
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RELIXIÓN 

 
ASIGNATURA: RELIXIÓN 

CURSO: 3º ESO                                  AVALIACIÓN: 1ª                        ANO ACADÉMICO: 2019- 2020 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1:  

 DURACIÓN APROXIMADA: 20días 

 CONTIDOS  : 1.- Algunhas experiencias de encontro con Deus. 2.- O desexo humano de 

Deus e da felicidade. 3.- Camiños cristiáns para encontrarse con Deus. 

 

 

 

 

 

TEMA 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3:  

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Recoñecer o desexo de plenitude do ser humano. 2.- 

Comparar distintas respostas ante as limitacións do ser humano. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  1.- Expresa e comparte en grupo situacións 

ou circunstancias nas que se recoñece a esixencia humana de felicidade e plenitude, 

servíndote para iso de feitos ou persoas do teu entorno (CL, CD, CSC, SIEE, CEC). 2.- 

Analiza e valora a experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos (AA, CSC, SIEE). 

 

O SENTIDO CRISTIÁN DA VIDA 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

CONTIDOS: 1.- Xesús de Nazaret, un modelo para encontrar sentido a vida. 2.- A ruptura 

do home con Deus polo pecado e o perdón. 3.- O relato bíblico do pecado orixinal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Descubrir que o pecado consiste no rexeitamento do 

mesmo Deus na vida. 2.- Analizar o simbolismo do relato do pecado orixinal: o literario e o 

teolóxico. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Analiza e comenta situacións actuais onde se 

expresa o pecado como rexeitamento de Deus (CL, AA, CSC). 2.- Sinala as características  

literarias e a mensaxe teolóxica do relato do pecado orixinal e recréao en linguaxe actual (CL, 

AA, SIEE, CEC). 

 

A CHAMADA DE XESÚS DE NAZARET 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

CONTIDOS: 1.- A realidade da vocación. 2.- O exemplo da vocación e conversión de San 

Pablo. 3.- Os sacramentos e o encontro con Xesús. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Recoñecer cómo o encontro con Xesús pode cambiar o 

modo de comprender o mundo, a historia, a realidade. 2.- Comprender cómo o encontro con 

Xesús leva consigo unha nova forma de comportarse na vida. 

ESTÁNDADES DE APRENDIZAXE: 1.- Busca e selecciona algunha biografía na que se 

fale do encontro de homes e mulleres con Xesús e como cambiou a súa vida (CL, CD, CSC, 

CEC).2.- Crea e comparte textos, vídeos clip,... para describir as consecuencias que na vida 
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dos cristiáns supuxo o encontro con Xesús ( CL, CD, AA, SIEE). 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, exposicións… 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Segunda  quincena  de Novembro. 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Unidade 1, 2 e 3. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: X 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

  EXAMEN 3: (excepción á regra)       

   DATA APROXIMADA:       

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:     %      

  Exames…….:  %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos:      

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data 

aproximada: 

 

  Sen exame   
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VALORES ÉTICOS 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 

MATERIA : EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 
 
CURSO: 3º ESO                                    AVALIACIÓN:1ª                     ANO ACADÉMICO:19/20 
 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS:  1.- Trazados xeométricos fundamentais e concepto de lugar xeométrico. 2.- 

Ángulos, bisectriz, operacións con ángulos e trazado de ángulos có compás e as plantillas.3.- 
Triángulos: clasificación e resolución de problemas. 4.- Cuadriláteros: clasificación e resolución de 
problemas. 5.- Polígonos regulares e polígonos estrelados. 5.- Teoría da cor: círculo cromático, 
propiedades da cor, harmonía e contraste cromático, gamas cromáticas. Simbolismo e psicoloxía 
da cor. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES: 1.- Coñece e define os lugares 

xeométricos máis importantes 2.-  Comprende e debuxa os trazados xeométricos básicos. 3.-  
Clasifica correctamente e coñece as características de triángulos e cuadriláteros.4.- Resolve 
problemas de construción cos instrumentos de debuxo de triángulos e cuadriláteros, 5.- Sabe 
construir os polígonos regulares inscritos có método particular e xeral. 6.- Constrúe polígonos 
estrelados regulares 7.- Coñece as cores primarias, secundarias e terciarias, cómo se obtén e 
ordearlas no círculo cromático 8.- Coñece e diferenzas as propiedades da cor 9.- Coñece a 
diferencia entre harmonía e contraste cromático, os seus tipos e aplícaos a composicións 

plásticas. 10.- Coñece as gamas cromáticas e o seu significado. 11.- Realiza composicións con 

diferentes técnicas gráfico-plásticas para expresar sensacións por medio do uso psicolóxico da 
cor. 12.- Sabe crear có lapis de grafito e de cores superficies planas e degradadas. 13.- Mantén o 
seu espazo de traballo e o seu material en orde e estado perfectos, e achégao ao aula cando é 
necesario para o traballo de clase. 14.- Entrega os traballos e actividades no prazo establecido 
polo profesor.  

B.-AVALIACIÓN  
 

INSTRUMENTOS: 
 
DE CONTROL  DO TRABALLO DIARIO : Mediante láminas, traballos e actividades que o alumno 

debe realizar na aula. O profesor debe observar de xeito directo a  forma de traballar do alumno para 
detectar e corrixir posibles erros no momento no que se producen. Ou ben, suxerir ou orientar ao alumno 
naqueles traballos de carácter máis creativo.  Para poder traballar na aula, é obrigatorio que o alumno 
achege á clase  o material preciso que lle sea indicado polo profesor. 
Os traballos serán entregados obrigatoriamente na data fixada polo profesor. Aqueles traballos que se 
entreguen fora do prazo serán penalizados na cualificación. 

 

 
EXAMES: 
  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: Primeira semana de decembro 
    
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 

Estándares de aprendizaxe de tipo instrumental, relacionados coa adquisición de 

destrezas e habilidades, avaliados mediante as láminas,actividades e traballos realizados 

durante o trimestre. Porcentaxe da nota (60%). 

Estándares de aprendizaxe de tipo conceptual, relacionados coa comprensión dos contidos 

e conceptos teóricos da materia, avaliados mediante o exame. Porcentaxe da nota (30%) 

Estándares de aprendizaxe de tipo actitudinal, relacionados coa actitude do alumno hacia a 

materia, a constancia e esforzo no traballo en clase e a achega do material necesario para 

facer as tarefas diariamente, avaliados mediante  control escrito polo profesor. Porcentaxe 

da nota (10%) 
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 A nota da avaliación parcial será a suma das porcentaxes indicadas. 
 
Para aprobar a avaliación é  obrigatorio ter entregados e cualificados positivamente 

nunha porcentaxe dun 70% todos os traballos feitos durante o trimestre e obter unha 

cualificación mínima de 3 no exame.,  

 
  

RECUPERACIÓN:  O alumno deberá realizar aquelas láminas que tiveron una cualificación insuficiente 

ou que non foron entregadas no seu momento.  O prazo de entrega será establecido polo profesor. 
  Os alumnos que acadasen menos dun 3 na nota do exame da avaliación deberán facer un exame de 
reuperación. 

 
AVALIACIÓN FINAL: 

A nota final de Xuño será a media  das notas das tres avaliacións, tendo en conta que 
todas deberán estar cualificadas positivamente.  
A nota da 3ª avaliación que aparecerá no boletín será a mesma que a de Xuño.  
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CULTURA CLÁSICA 

 
ASIGNATURA:CULTURA CLÁSICA  

CURSO: 3º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:19-20 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: Tan perto e tan lonxe 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS  : B1.1. Marco xeográfico: distancia e continuidade. B1.1. Marco xeográfico: na 
busca do pasado. B7.3 Presenza de Grecia e Roma no noso país. Lectura: A Odisea. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1 B1.2 B7.3 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

Sitúa nun mapa lugares destacados. Enumera aspectos para coñecer o mundo clásico. 

Enumera restos da pegada de gregos e romanos.  

TEMA 2: Mare Nostrum: o Mediterráneo, centro de civilizacións 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS  : B2.1 Marco histórico: Grecia B2.1 Marco histórico: Roma. Lectura: A Odisea. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.1 B2.1 
 
 ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
Identifica o marco histórico: sabe elaborar un eixo cronolóxico dos períodos históricos. Proba 
escrita. 
  
 

TEMA 3: Os traballos e os días 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS : B5.4 Vida cotiá. B5.5 Espectáculos públicos. B5.6 Os xogos. Lectura, 
fragmentos de Hesíodo e Horacio. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B5.4 ,B5.5 ,B5.6. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Comenta criticamente  imaxes que ilustren os 
estándares. Recoñece en escenas cinematográficas formas de lecer. Relaciona xogos e festas 
antigas coas modernas. Elabora unha exposición breve sobre Olimpia e Delfos con imaxes. 
 

TEMA 4: O individuo en sociedade 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS  : B5.2 Clases sociais. B5.3 A familia. B7.1 Pervivencia na organización social. 
Lectura: fragmentos de Ovidio e Virxilio 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B5.2 B5.3 B7.1 
 
 ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Describe a sociedade clásica e compáraa coa 
actual.. Establece parecidos e diferenzas coa familia actual, e co papel das mulleres. Elabora 
unha presentación sobre as clases sociais en Grecia e en Roma. Fai un traballo de 
investigación sobre as revoltas de escravos en Roma na súa libreta. 
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TEMA 5: A arte de gobernar 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS : B2.1 Grecia: marco histórico. B2.2 Roma: marco histórico. B5.1 Organiación 

política B7.1 Pervivencia na política actual. Lectura:poemas elixidos de Safo, Alceo, Arquíloco. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.2, B5.1, B7.1 
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Enumera cronoloxicamente as distintas etapas 
coas súas características esenciais. Relaciona formas de goberno e institucións coas súas 
funcións. Relaciona as nosas institucións coas antigas. 
  
 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Tema 1: Completa mapa mudo. Proba escrita 25% 
Enumera e describe as fontes para coñecer o mundo clásico 25%. Proba escrita. Enumera e sitúa nun 
mapa restos da pegada de gregos e romanos. Traballo no caderno 25%. Realiza un traballo de 
investigación sobre Aquis e a Vía Nova no caderno: 25%. 
Tema 2: Elabora un eixo cronolóxico dos períodos históricos de Grecia 50% e Roma 50%. Proba 
escrita.  
Tema 3: Comentario oral ou escrito de imaxes 50%. Comentario escrito de secuencia cinematográfica 
25%. Exposición oral sobre santuarios e xogos 25%. 
Tema 4: Comenta escena s  de películas 50% segundo o aprendido. Realiza un traballo de 
investigación no seu caderno sobre as revoltas dos escravos. 50% 
Tema 5: Proba escrita 50%. Traballo no caderno 25%. 
 

 EXAMES: Non hai exame de avaliación. Si de recuperación. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Cada tema avalíase ao remate. As probas e exercicios están descritos 

coa súa cualificación. A nota da avaliación vén dada polas nota media dos temas que suporá o 75% da 

cualificación. O 25% restante pola orde, limpeza e realización ao día das tarefas do caderno ou arquivador, 

moitas delas sobre as lecturas, que irá elaborando con todos os materiais. As exposicións orais deberán 

presentarse na data indicada para cada unha: nelas valórase a capacidade de síntese, a claridade, a 

adecuación das imaxes ó texto, inclusión de bibliografía e referencias, a estética e ortografía.  

.NOTA DE COÑECEMENTOS:    

 Traballo diario:    25 % (sobre todo referidas ás lecturas))    

 Probas orais e 

escritas: 

75 %    

NOTA DE AVALIACIÓN:    

  A media das probas esixidas en cada tema e especificadas. 

RECUPERACIÓN:  

Mediante exame, mínimos de toda a avaliación, nos días anteriores ás vacacións de Nadal.  
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 
ASIGNATURA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  
CURSO: 3º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 2019-2020 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1: De la palabra al texto. Literatura medieval: primeras manifestaciones 
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 
 CONTIDOS: 1- Categorías gramaticales: palabras y sintagmas o frases. La oración. El texto. 

2- La crónica: tipos. 3- Ortografía: el punto y los puntos suspensivos. 4- Literatura medieval: 
primeras manifestaciones. Cantar de Mío Cid. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 
debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Reconocer y analizar 
estructuras gramaticales. 4- Analizar textos periodísticos: la crónica. 5- Practicar ortografía 
con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la producción de textos. 7- Conocer y valorar la 
producción literaria medieval en sus primeras manifestaciones. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 
adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 
Reconoce la intención comunicativa de distintos tipos de textos. 4- Reconoce y explica el uso 
de diferentes categorías gramaticales. 5- Compara y analiza textos literarios medievales. 6- 
Explica las características básicas de la lectura obligatoria propuesta. 

TEMA 2: El sintagma o frase nominal. Literatura medieval: mester de clerecía y prosa 
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 
 CONTIDOS: 1- Sintagma o frase nominal: elementos constitutivos. Funciones. 2- La novela: 

narrador, estructura, personajes. 3- Ortografía: los dos puntos, el punto y la coma. 4- 
Literatura medieval: Mester de Clerecía y prosa. Gonzalo de Berceo, Arcipreste de Hita, Don 
Juan Manuel. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 
debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Reconocer y analizar 
estructuras gramaticales. 4- Analizar textos narrativos: la novela. 5- Practicar ortografía con 
textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la producción de textos. 7- Conocer y valorar la 
producción literaria medieval. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 
adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 
Reconoce la intención comunicativa de distintos tipos de textos. 4- Reconoce y explica el uso 
de diferentes categorías gramaticales. 5- Compara y analiza textos literarios medievales. 6- 
Explica las características básicas de la lectura obligatoria propuesta. 

TEMA 3: El sintagma o frase verbal. Literatura del siglo XV: Prerrenacimiento 
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 
 CONTIDOS: 1- Sintagma o frase verbal. Atributo y complemento predicativo. 2- El reportaje: 

estructura y pautas de elaboración. 3- Ortografía: signos de interrogación y exclamación, 
guion, raya, paréntesis, corchete y comillas. 4- Literatura del siglo XV: Prerrenacimiento. 
Jorge Manrique. Los romances. La Celestina. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 
debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Reconocer y analizar 
estructuras gramaticales. 4- Analizar textos periodísticos: el reportaje. 5- Practicar ortografía 
con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la producción de textos. 7- Conocer y valorar la 
producción literaria medieval y prerrenacentista. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Resume textos orales y escritos de forma 
adecuada y coherente. 2- Realiza presentaciones orales, con la elaboración de un guion. 3- 
Reconoce la intención comunicativa de distintos tipos de textos. 4- Conoce y emplea 
herramientas TIC. 5- Reconoce y explica el uso de diferentes categorías gramaticales. 6- 
Compara y analiza textos literarios medievales. 7- Explica las características básicas de la 
lectura obligatoria propuesta. 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  
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  Cuadernos, realización de guías de lecturas, actividades y ejercicios propuestos en clase, 
exposiciones orales, trabajos escritos orales o colectivos. 

 EXAMES: Se realizará un examen como mínimo, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 
dependiendo de la valoración que el profesor o profesora haga de las características del alumnado. 

  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: Entre el 9 y el 13 de diciembre de 2019 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
     Resume y esquematiza textos propuestos. 

 Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 
 Corrección de textos con errores de concordancia, ortográficos e inadecuaciones. 
 Reconoce categorías y funciones dentro del ámbito de la oración. 
 Identifica las características básicas de la crónica, la novela y el reportaje. 
 Establece diferencias entre textos poéticos, narrativos y teatrales. 
 Elabora un relato a partir de imágenes o de modelos previos. 
 Identifica y clasifica clases de palabras en un texto propuesto. 
 Reconoce autores y obras literarias estudiados. 
 Analiza  y comenta textos literarios medievales. 

     
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 Cuaderno y actividades de aula: hasta un 10%; lecturas: hasta un 20%; examen: hasta un 70%. 
  
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo diario:    30 %      
  Exames…….: 70 %      
 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  Coñecementos: Lectura de un libro obligatorio: hasta 20% (hasta 2 puntos). Cuaderno y 

actividades de aula: hasta 10% (hasta 1 punto). Exámenes: hasta 70% 
(hasta 7 puntos). Cada falta de ortografía Y expresión restará hasta 0’15 
puntos pudiendo descontar un máximo de 1,5 puntos. 

RECUPERACIÓN: 
  Mediante un examen : Data aproximada: Comienzo de la siguiente evaluación 
  Sen exame  Mediante un examen y la valoración del trabajo diario 
   
NOTA FINAL: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones trimestrales, 

siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del 
alumnado. Para aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación 
habrá un examen final en el que se incluirá la recuperación de la tercera evaluación. 

 


