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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 
MATERIA : MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 
CURSO: 4º 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 Reais 
 DURACIÓN APROXIMADA: 5  sesións 
 CONTIDOS  :  

F Números reais 
F Aproximación de números reais 
F Errores de aproximación 
F Intervalos de números reais 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-1. Coñecer os distintos tipos de números e interpretar o significado dalgunhas das 
súas propiedades máis características: divisibilidade, paridade, infinitud, proximidade, 
etcétera 
B2-1.1. Recoñece os distintos tipos números (naturais, enteiros, racionais e irracionais e reais), 
indicando o criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 

B2-2. 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 
B2-2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 
ou programas informáticos, e utilizando a notación máis adecuada. 
B2-2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 
B2-2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta 
numérica utilizando diferentes escalas . Manexa intervalos na recta real 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Clasificar números reais (racionais e irracionais). Aproximar números reais. Valorando o 
erro cometido nunca aproximación. Realizar operacións combinadas con números reais. 
Manexar intervalos de números reais 

 
TEMA 2: Logaritmos 
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Logaritmos 
F Propiedades dos logaritmos 
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-2. 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 

 B2-2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das 
súas propiedades e resolve problemas sinxelos. 

 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer o concepto de logaritmo. Coñecer as propiedades dos logaritmos. Operar con 
logaritmos aplicando as súas propiedades 

 
TEMA 3: Polinomios e fraccións alxebraicas 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS :  

R Teorema do resto 
R Raíces dun polinomio. Teorema do factor. 
R Factorización. 
F Fraccións alxébricas. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-3. Construír e interpretar expresións algebraicas, utilizando con destreza a linguaxe 
algebraico, as súas operacións e propiedades 
 B2-3.1. Exprésase de maneira eficaz facendo uso da linguaxe alxébrico.  
 B2-3.2. Obtén as raíces dun polinomio e o factoriza utilizando a regra de Ruffini ou outro 
método máis adecuado.  
 B2-3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas 
sinxelas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Operar con polinomios. Coñecer e aplicar o teorema do resto. Achar as raíces dun 
polinomio. Factorizar un polinomio. Simplificar e operar fraccións alxébricas 

TEMA 4: Ecuacións e inecuacións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS :   

R Ecuacións sinxelas de grao superior 
F Resolución de problemas mediante ecuacións 
F Outros tipos de ecuacións : racionais , irracionais, exponenciais, logarítmicas 
F Inecuacións 
F Ecuacións sinxelas de grao superior 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando 
inecuacións, ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de 
contextos reais. 
 B2-4.1. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao 
superior a dous. 
 B2-4.2. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, 
estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados 
obtidos. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Resolver ecuacións bicuadradas, racionais, irracionais, exponenciais e logarítmicas. 
Resolver inecuacións de primeiro e segundo grao.Resolver problemas mediante ecuacións 
e inecuacións. 
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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 
 
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: 4º 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  e irracionais 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS  : 

F Fraccións 
F Operacións con fraccións. 
F Expresión decimal dunha fracción. 
F Números racionais e irracionais 
F Aproximacións. Estimacións 
F Erros 
F Potencias de números racionais 
F Operacións con potencias 
F Notación científica 
F Operacións con números en notación científica 
F Números reais. A recta real 
F Intervalos 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B2-1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades e 
aproximacións, para resolver problemas relacionados coa vida diaria e outras materias do 
ámbito educativo, recollendo, transformando e intercambiando información. 

B2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o criterio 
seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente a 
información cuantitativa. 

B2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis axeitada para as operacións de 
suma, resta, produto, división e potenciación. 

B2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables. 

B2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con números 
moi grandes ou moi pequenos. 

B2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, intervalos e 
semirrectas, sobre a recta numérica.. 
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 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Identificar números racionais e irracionais. Operar con fraccións. Expresar fraccións en forma 
decimal. Operar con potencias. Operar con números en notación científica. Representar na 
recta números e intervalos. Obter aproximacións  e erros 

 
TEMA 2: Proporcionalidade numérica 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Razón e proporción 
F Proporcionalidade directa 
F Proporcionalidade inversa 
F Porcentaxes 
F Aumentos e diminucións porcentuais 
F Porcentaxes sucesivos 
F Interese simple 
F Interese composto 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B2-1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades e 
aproximacións, para resolver problemas relacionados coa vida diaria e outras materias do ámbito 
educativo, recollendo, transformando e intercambiando información. 

B2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o criterio 
seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente a 
información cuantitativa. 

B2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis axeitada para as operacións de 
suma, resta, produto, división e potenciación. 

B2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de 
medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

B2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e inversamente 
proporcionais. 

 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Identificar razón e proporción. Recoñecer  magnitudes directa ou inversamente proporcionais. 
Calcular o valor de magnitudes directa ou inversamente proporcionais. Calcular porcentaxes, 
aumentos e diminucións porcentuais. Operar porcentaxes sucesivos. Operar con intereses simples 
e compostos 

 
TEMA 3: Polinomios 
 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS : 

 F Monomios 
F Operacións con monomios 
F Polinomios 
F Operacións con polinomios 
F Regra de Ruffini 
F Igualdades notables 
F Factor común 
F Factorización de polinomios 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B2-2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades. 
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B2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. 
B2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e utiliza 
identidades notables. 
B2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación da regra de 
Ruffini. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Monomios e operacións con monomios. Polinomios e operacións con polinomios. Igualdades 
notables. Extraer factor común. Aplicar a regra de Ruffini. Factorizar un polinomio 
 

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 
 
AVALIACIÓN FINAL: 

A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada do 
seguinte xeito: 



9 
 

                                                            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 

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO 

 CURSO: 4 º ESO                                  AVALIACIÓN: 1ª                       ANO ACADÉMICO:19-20 

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

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

B1.1.2 Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea 
principal e as secundarias. 

B1.4.1 Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto 
oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

B1.6.1 Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción 
oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua 
galega.  

B1.9.1 Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. 

B1.9.2 Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 

B1.11.1 Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as 
contribucións dos interlocutores. 

B1.11.2 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1.1 Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, 
esquemas e mapas conceptuais). 

B2.1.3 Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

B2.1.4 Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 

B2.4.1 Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 

B2.4.4.2 Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 

B2.5.2 Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, 
opinión e persuasión. 

B2.8.2 Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nos seus escritos. 

B2.9.1 Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de 
esquemas e mapas conceptuais). 

B2.9.3 Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 
encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 

B2.9.5 Revisa o texto para comprobar que a  organización dos contidos do texto é correcta e que 
non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.6.1 Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 

B3.7.1 Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 

BLOQUE 5. EDUCACION LITERARIA 

B5.1.1 Identifica os distintos períodos e xeracións da Literatura Galega de 1916 ata a 

actualidade. 

B5.1.2 Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da Literatura Galega de 1916 
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ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos 

B5.2.2 Le autonomamente obras ou textos representativas da Literatura Galega de 1916 ata a 
actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

B5.2.3 Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a 
actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente 

 

TEMA 1:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  A exposición. A orixe do léxico. O uso das maiúsculas. A poesía das 

Irmandades 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

B3.3.4 Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso 

da lingua galega. B3.9.1 Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, 

consecuencia, condición, hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos 

gramaticais e léxicos de cohesión interna. B3.10.1 Identifica a estrutura do texto, en 

construcións propias e alleas. B4.6.1 Recoñece os acontecementos relevantes da 

historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as 

diferentes etapas. B4.7.1 Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de 

España e analiza criticamente textos (literarios, xornalísticos), gráficos ou documentos 

audiovisuais que traten sobre a situación sociolingüística do Estado español. 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : Xéneros xornalísticos (I). A formación do léxico: palabras patrimoniais e 

palabras cultas. Acentuación de ditongos e tritongos. Acentuación de hiatos. O 

multilingüismo. As linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas A poesía das 

vangardas 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA 2 

B2.5.1 Diferenza os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao 

director, editorial, columna e artigo de opinión. B4.1.1 Valora a lingua como medio de 

relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e argumenta 

fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. B4.2.1 Valora o 

plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 

humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura.B4.4.2 Describe 

acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. B4.5.1 

Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a 

necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 

TEMA 3:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
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  CONTIDOS  : A argumentación. Préstamos e estranxeirismos na lingua galega.O 

acento diacrítico. A valoración social das linguas: o prestixio dos idiomas e os 

prexuízos lingüísticos. A prosa da época das Irmandades.  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA 3 

B4.8.1 Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á 

galega e rebáteos cunha argumentación axeitada. B4.8.2 Analiza a opinión propia 

sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos 

argumentadamente                        

TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 

 CONTIDOS  : Xéneros xornalísticos (II). O léxico: os calcos lingüísticos. A coma (,) e o 
punto e coma (;).A prosa da época das Irmandades 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

TEMA  4  

B3.12.2 Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao 

tema e ao xénero textual. 

 
 
 
B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,libretas,exposicions para 

comprobar se se acadaron os estándares de aprendizaxe básicos que se sinalan para 

cada tema e para o conxunto da avaliación. 

 EXAMES: . 

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Do 21 ao 29 de Outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       TEMAS  1 e 2.     Equilibrio teoría e práctica.   

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: Do 2 ao 13 de Decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 3 e 4, ( vid o sinalado para os temas 1 e 2).   

  EXAME 3: LIBRO DE LECTURA     
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Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete de Castelao.Ed. Galaxia 

   DATA APROXIMADA:       Mediados 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, espazo, 

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. 

   

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: 4º ESO                                    AVALIACIÓN: 1ª           ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 

A.- PROGRAMA 
 
1-CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE: 

Indicadores de desempeño para a competencia en comunicación lingüística I S B E 

Le e interpreta textos de tipoloxía diversa,identificando o contido e sentido da 
información relacionada coa materia. 

    

Escribe textos integrando informacións relacionadas coa materia,mostrando 
sistematización, rigor e respecto polas convecións ortográficas. 

    

Utiliza diferentes variantes do discurso,es especial,a descrición e a argumentación.     

Participa en exposicións, debates e diálogos sobre cuestións de carácter xeográfico e 
histórico, mostrando fluidez verbal e un coñecemento adecuado do vocabulario 
básico da materia 

    

Identifica en textos escritos e orais,os elementos de contido máis relevantes 
relacionados cos feitos e procesos xeográficos e históricos que se estudan na 
materia. 

    

 

Indicadores de desempeño para a competencia matemática  
e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

I S B E 

Elabora e interpreta eixes cronolóxicos     

Analiza e comprende os datos cuantitativos recollidos en táboas,gráficos e diagramas.     

Fai cálculos matemáticos de números enteiros e porcentaxes para chegar a 
conclusións cuantitativas 

    

Aplica as ferramentas matemáticas necesarias para a realización de cálculos e 
operacións sinxelas de magnitudes e para a representación e interpretación da 
información xeográfica e histórica. 

    

     

     

 

Indicadores de desempeño para a competencia dixital I S B E 

Busca información significativa en medios audiovisuais relacionada cos contidos da materia     

Busca información significativa empregando recursos informáticos sobre contidos da materia.     

Contrasta a información obtida e desenvolve un pensamento crítico e creativo.     

Relaciona e compara información procedente de diversas 
fontes:escritas,gráficas,audiovisuais,etc. 

    

Presenta os traballos académicos integrando recursos propios das tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

    

 

Indicadores de desempeño para as competencias social e cívica I S B E 

Mostra respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes (artístico-
literaria.etnográfica,científico-técnica...) e cara ás persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

    

Recoñece os distintos estilos da arte contemporánea e os cambios que os motivaron     

Analiza obras de arte de forma técnica e identifica o contexto histórico que explica a súa 
aparición. 

    

Valora a interculturalidade como fonte de riqueza persoal e cultural     
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Indicadores de desempeño para as competencias social e cívica I S B E 

Establece relacións positivas e responsables cos compañeiros.     

Enfróntase con madurez e responsabilidade aos conflitos relacionais xurdidos cos 
seus iguais no día a día. 

    

Coopera cos seus compañeiros na preparación e desenvolvemento das 
actividades de traballo en equipo e aprendizaxe organizados a partir de 
investigacións e tarefas desenvolvidas na materia. 

    

Mostra comportamentos solidarios con aqueles compañeiros que teñen 
dificultades para avanzar na construción do seu coñecemento. 

    

Argumenta as súas exposicións sobre contidos propios da materia de forma 
respectuosa,crítica e fundamentada como medio para previr conflitos. 

    

 
 
 

Indicadores de logro para o sentido de iniciativa e espíritu emprendedor  I S B E 

Esfórzase e persevera no traballo optimizando os seus recursos persoais     

Asume responsabilidades e toma decisións no deseño e desenvolvemento de 
proxectos de traballo individuais e grupais a curto, medio e longo prazo 
relacionados cos contidos da materia. 

    

Busca distintos tipos de solucións alternativas a problemas.     

Actúa con responsabilidade social e sentido ético no traballo tanto a nivel 
individual como grupal. 

    

Autorregula a propia aprendizaxe: toma conciencia do que sabe e do que falta por 
aprender;realiza autoavaliación do propio traballo. 

    

 
 

Indicadores de desempeño para a competencia para aprender a aprender I S B E 

Recoñece os métodos de traballo do xeográfo e do historiador comezando a 
utilizar algúns dos seus recursos. 

    

Utiliza distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a información: 
esquemas 

    

Planifica os recursos necesarios e os pasos que se han de seguir no proceso de 
aprendizaxe. 

    

Participa en debates e contrasta as opinións persoais coas do resto dos 
compañeiros. 

    

Desenvolve o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente.     
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2.- OBXETIVOS XERAIS DE ETAPA 

OBXECTIVOS  
 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

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

 

sociais e cívicas.  

e espírito 
emprendedor  
 

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

 

sociais e cívicas.  

e espírito 
emprendedor.  

aprender  
 

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

 

sociais e cívicas.  

e espírito 
emprendedor.  

 

lingüística  
 

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

 

sociais e cívicas.  

e espírito 
emprendedor  
 

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

 

lingüística.  
  

aprender.  

sociais e cívicas.  
 

f) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades.  
 

 

e espírito 
emprendedor.  

aprender  
 

g) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da 
historia propias e  
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 

 

expresións culturais.  
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mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 
sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  
 

lingüística.  

sociais e cívicas.  
 

 
 
3.-OBXETIVOS XERAIS DA MATERIA DE 4º ESO 1º AVALIACIÓN 

OBXECTIVOS  
 

COMPETENCIAS  
 

 
1. Analizar a Europa do século XVIII: unha poboación en lixeiro 
incremento demográfico, unha economía de base agraria, unha 
sociedade estamental, o absolutismo monárquico e a arte rococó  
 

 
nder a aprender  

e cívicas  

expresión culturais  
 

 
2. Recoñecer as causas da Guerra de Sucesión, a configuración das 
alianzas de ambos bandos e a configuración política que supuxo a 
aprobación dos decretos de Nova Planta  
 
 

 
 

e cívicas  

lingüística  
 

 
3. Entender o significado político dos Borbóns na España do século 
XVIII: As reformas de Felipe V, Fernando VI e Carlos III.  
 

 
 

ncias sociais 
e cívicas  

lingüística  
 

 
4. Analizar as particularidades artísticas, políticas, económicas, 
demográficas, urbanísticas e sociais de Galicia no século XVIII  
 

 
 

e cívicas  
cia e 

expresión culturais  
 

 
5. Coñecer o pensamento ilustrado europeo nas súas vertentes 
económicas e políticas e identificar os principais pensadores coas 
súas achegas, analizando a súa repercusión en España e máis 
concretamente en Galicia  
 

 
cias sociais 

e cívicas  

lingüística  

expresión culturais  
 

 
 
6. Comprender a ruptura histórica que representou a Revolución 
Francesa analizando as novidades políticas que achegou e 
recoñecer as causas e as ideas que conduciron á Restauración 
europea  
 

 

e cívicas  

lingüística  

expresión culturais  
 

 
7. Coñecer e diferenciar as revolucións liberais ocorridas no século 
XIX identificando os conceptos de nacionalismo e liberalismo, 
prestándolle especial atención á súa influencia nos procesos de 
unificación alemán e italiano e de independencia grega e belga  
 

 
 

e cívicas.  

espíritu emprendedor  
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8. Coñecer as bases da revolución industrial, as novas fontes de enerxía, 
os sectores industriais, a revolución dos transportes, a nova sociedade 
industrial, a organización do movemento obreiro e as novas ideoloxías: 
marxismo, anarquismo e internacionalismo.  
 

 
render a 

aprender  

sociais e cívicas  

expresión culturais  
 

 
9. Analizar o desenvolvemento político de España, en xeral e de Galicia en 
particular durante o século XIX: a crise do Antigo Réxime, a restauración 
do absolutismo, a independencia das colonias americanas, a revolución 
liberal, o Sexenio Democrático e a Restauración.  
 

 

dixital.  

sociais e cívicas.  

lingüística  
 

 
10. Recoñecer as transformacións demográficas, urbanísticas, 
económicas e sociais do século XIX en España, coa irrupción da 
industrialización, prestándolle unha atención especial a Galicia  
 

 

aprender  

sociais e cívicas  

lingüística  
 

 
11. Analizar as particularidades artísticas, políticas, económicas e sociais 
de Galicia do século XIX.  
 

 

aprender  

sociais e cívicas  

expresión culturais  
 

 
4.- RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES POR UNIDADE. 1º AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 1. O século XVIII en Europa ata 1789  
Obxectivos didácticos  

 
 

 real pola división de poderes e a 
Declaración de Dereitos na Inglaterra do século XVII.  

da Constitución americana.  
ra de Sucesión ao trono español.  

 

analizar as consecuencias dos Decretos de Nova Planta.  
Coñecer os principais aspectos da Ilustración en España, e concretamente en Galicia, os seus 

máximos representantes e as súas principais achegas.  

concretamente, de Galicia  
 

Contidos Criterios de 
Avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 

Descriptores Competencias 
Clave 

Instrumentos 
de Avaliación 

 
 
 



19 
 

 

 
▪ B1.1. Século 
XVIII en Europa: 
do feudalismo ao 
absolutismo e o 
parlamentarismo 
das minorías. 
Francia, 
Inglaterra, 
España e Galicia.  
 

 
B1.1. Explicar 
as 
características 
do Antigo 
Réxime nos 
seus sentidos 
político, social 
e económico.  
 

 
XHB1.1.1. 
Establece, a 
través da análise 
de textos, a 
diferenza entre o 
Absolutismo e o 
Parlamentarismo.  
 

 
▪ Expón as 
características do 
Antigo Réxime e 
as causas da súa 
crise.  
▪ Compara as 
teorías 
económicas do 
S.XVIII.  
▪ Caracteriza o 
comercio do 
século XVIII  
▪ Describe, a 
partir dun mapa, o 
sistema político 
que pre-dominaba 
en Europa no 
século XVIII.  
▪ Establece a 
través da análise 
de textos,a 
diferenza entre 
absolutismo e 
parlamentarismo.  
▪ Desenvolve, a 
partir dun 
esquema, o 
sistema político 
liberal e define os 
seus conceptos 
clave  
 
▪ Describe os 
procesos de 
cambio a nivel 
político que se 
deron tanto en  
 
Inglaterra como 
nos EUA e que 
serviron de 
precedente á 
Revolución 
Francesa.  
▪ Comenta un 
documento sobre 
a Declaración de 
Inde-pendencia 
dos Estados 
Unidos . 
.Comenta varios 
documentos e 
imaxes ( obras 
pictóricas) 
analizando o 
papel da muller 
no século XVIII. 
 

 
▪ 
CSC  
▪ 
CAA  
▪ 
CCL  
 

 
▪ Proba 
Escrita  
▪ 
Portafolio  
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▪ XHB1.1.2. 
Distingue 
conceptos 
históricos como 
Antigo Réxime e 
Ilustración.  
    

 
▪ Define os 
conceptos de 
Antigo Réxime 
e Ilustración.  
 

 
▪ 
CSC  
▪ 
CAA  
▪ 
CCL  
 

 
▪ Proba 
Escrita  
 

 
 

 
▪ B1.2. 
Ilustración  
 

 
▪ B1.2. 
Coñecer o 
alcance da 
Ilustración 
como novo 
movemento 
cultural e 
social en 
Europa e en 
América.  
 

 
XHB1.2.1. Describe 
as características da 
cultura da Ilustración 
e as implicacións 
que ten nalgunhas 
monarquías.  
 
XHB2.1.2. 
Recoñece, mediante 
a análise de fontes 
de diversas épocas, 
o valor destas non 
só como información 
senón tamén como 
evidencia para os/as 
historiadores/as.  
 

 
▪ Explica que foi a 
Ilustración, os seus 
obxectivos e cita 
algúns dos seus 
principais 
representantes.  
▪ Identifica en textos 
as ideas dos 
principais 
representantes da 
Ilustración.  
▪ Expón os principais 
cambios que 
introduciu a 
Ilustración na 
mentalidade da 
época e a súa 
repercusión a todos 
os niveis.  
▪ Explica como 
contribuíu o espírito 
da Ilustración a 
difundir os saberes 
da época e o papel 
que xogou nisto a 
elaboración da 
Enciclopedia.  
▪ Define en que 
consistiu o 
Despotismo Ilustrado 
e as actuacións dos 
seus monarcas.  
▪ Expón o devir da 
Guerra de Sucesión: 
causas, 
contendentes, 
desenvolvemento, 
consecuencias  
▪ Coñece a relevancia 
da  
promulgación dos 
Dereitos de Nova 
Planta e o Tratado de 
Utrecht.  
▪ Desenvolve a 
influencia das ideas 
ilustradas na España 
do século XVIII, e 

 
CSC  
▪ 
CCEC  
▪ CCL  
 

 
▪ Proba 
escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Portafolio 
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concretamente en 
Galicia, a nivel 
político, social e 
cultural.  
▪ Expón a situación 
na que estaba Galicia 
no século XVIII en 
distintos ámbitos: 
económico, social e 
cultural. 
.Realiza unha 
exposición de 
mulleres ilustradas en 
España e Galicia nos 
diferentes ámbitos; 
literarios, científicos..  
Club de letras: 
 
Crear un argumento 
razoado do rol feminino 
no Antigo Réxime. 
-Investigar as causas e 
consecuencias deste rol 
feminino. 
-Investigar a obra do 
Padre Feixoo. Teatro 
Universal. Defensa de 
las mujeres. Elaborar as 
ideas principais que 
expón. 
 

 

 
▪ B1.3. Arte e 
ciencia en 
Europa no 
século XVIII.  
 

 
B1.3. Coñecer os 
avances da 
Revolución Científica 
desde os séculos 
XVII e XVIII.  
 

 
XHB1.3.1. Aprecia os avances 
científicos e a súa aplicación á 
vida diaria, e contextualiza o 
papel dos científicos na súa 
propia época.  
 
▪ XHB1.3.2. Comprende as 
implicacións do empiricismo e 
o método científico nunha 
variedade de áreas.  
 

  
▪ CSC  
▪ 
CMCCT  
▪ CAA  
 

 
▪ 
Portafolio  
 

 
UNIDADE 2.  
A Era das Revolucións Liberais.  
 
Obxectivos didácticos  
 

impulsaron.  
e 

tivo lugar.  

cara á súa discriminación en relación coa ideoloxía.  
os 

principios moderados da Revolución.  
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o contido ideolóxico 

e político do liberalismo e o nacionalismo.  

Bélxica.  
cia da nova 

sociedade burguesa. 
 
UNIDADE 4  
A España do século XIX. A construción do réxime liberal.  
Obxectivos didácticos  
 

e expor as características da Constitución de 1812.  

obras en relación ao seu contexto histórico.  
 súas 

distintas etapas: o Sexenio Absolutista, o Trienio Liberal e a Década Ominosa.  
 

s que se 
desenvolveron entre carlistas e liberais.  

rexencia de María Cristina e do xeneral Espartero.  
o Progresista e a posterior 

descomposición do sistema.  
 

causas e as consecuencias a través da crise do 98.  
 

 
B2.1. Revolucións 
burguesas nos 
séculos XVIII e XIX: 
bases ideolóxicas 
(liberalismo,nacionalis
mo e rexionalismo), 
económicas e sociais; 
principais 
consecuencias.  
 

 
▪ B2.1. 
Comprender 
o alcance e 
as limitacións 
dos procesos 
revolucionari
os dos 
séculos XVIII 
e XIX.  
 

 
XHB2.1.1. 
Sopesa as 
razóns dos 
revolucionari
os para 
actuar como 
o fixeron.  
 

 
▪ Relaciona o 
concepto de 
revolución cos 
cambios en 
diversos campos.  
▪ Desenvolve as 
causas e o 
detonante da 
Revolución en 
Francia.  
▪ Diferencia as 
etapas nas que se 
dividiu a 
Revolución e 
describe as 
características de 
cada unha delas.  
▪ Desenvolve os 
cambios que 
supuxo a 
Revolución 
respecto ao 
período anterior e 
por que se 
considerou como o 
inicio da Idade 
Contemporánea  
▪ Identifica 
aspectos da vida 
cotiá na época da 

 
▪ 
CS
C  
▪ 
CA
A  
▪ 
CC
L  
▪ 
CD  
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Revolución 
Francesa.  
▪ Coñecer algúns 
dos personaxes 
máis destacados 
na época da 
Revolución e 
seguinte e explicar 
a súa importancia 
e influencia 
(Robespierre,Olim
pia de 
Gouges,Napoleón 
Bonaparte).  
 
▪ Análise das 
constitucións 
francesas de 
1791,1793, 
Declaración de 
Dereitos do Home 
e do Cidadán.  
▪ Comentario dun 
cadro histórico: A 
liberdade guiando 
ao pobo.  
▪ Análise da 
herdanza da 
Revolución 
Francesa nos 
sistemas 
democráticos 
actuais.  
Club de de letras: 
 
Investigar biografía 
de mulleres 
relevantes no 
pensamento 
ilustrado; Madame 
Roland e Olimpe de 
Gouges. Elaborar 
unha presentación  
sobre o que achegan 
á Revolución 
Francesa en materia 
de igualdade. 
-Iconografía da 
Marianne francesa. 
Elaborar unha 
presentación con 
imaxes e 
representacións en 
obras pictóricas e 
escultóricas. 
Enumerar os valores 
que representa e a 
causa de que sexa 
unha muller a imaxe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Investiga- 
ción, 
lecturas, 
debate 
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deles. 
 

 
▪ B2.2. Revolucións 
burguesas nos 
séculos XVIII e XIX: 
periodización e feitos 
principais. 
Restauración. 
Procesos unificadores 
e independentistas. O 
caso español  
 
 

 
▪ B2.2. 
Identificar os 
principais 
feitos das 
revolucións 
liberais 
burguesas 
en Europa e 
América nos 
séculos XVIII 
e XIX.  
 

 
XHB2.2.1. 
Redacta 
unha 
narrativa 
sintética cos 
principais 
feitos 
dalgunha das 
revolucións 
burguesas 
da primeira 
metade do 
século XIX, 
acudindo a 
explicacións  
causais, e 
sinala os 
proles e os 
contras.  
 
 

 
▪ Análiza e 
interpreta mapas 
de europa en 1811 
(expansión do 
imperio 
napoleónico) e 
1815 (Cambios 
territoriais 
impostos polo 
Congreso de 
Viena).  
 
▪ Define os 
conceptos de 
Liberalismo, 
Nacionalismo e 
Romanticismo.  
▪ Identifica nun 
mapa as principais 
zonas onde se 
orixinaron as 
revolucións liberáis 
e comenta os seus 
obxectivos.  
▪ Establece 
comparacións 
entre as vagas 
revolucionarias de 
1820,1830 e 1848.  
▪ Compara as 
unificacións alemá 
e italiana e realiza 
un eixe 
cronolóxico 
sinalando as 
etapas de cada 
unha delas.  
▪ Elabora un eixe 
cronolóxico 
cosprincipais 
acontecementos 
que se 
desenvolveron en 
España entre 1808 
e 1898.  
▪ Describe a 
Guerra da 
Independencia, as 
súas causas, o 
seu 
desenvolvemento 
e as súas 
consecuencias.  
▪ Explica o papel 
das Xuntas, as 
Cortes de Cádiz e 
os trazos da 

  



25 
 

Constitución de 
1812.  
▪ Analiza unha 
pintura 
histórica:Os 
fusilamentos da 
Moncloa de Goya  
▪ Elabora unha 
táboa na que 
sintetiza as tres 
etapas do reinado 
de Fernando VII.  
▪ Detalla as fases 
do conflito entre 
liberais e 
absolutistas 
durante o reinado 
de Fernando VII e 
explica as causas 
do proceso de 
independencia das 
colonias 
americanas.  
.Participación da 
muller na política 
en España e 
Galicia durante o 
século XIX. 
▪ Analiza o 
liberalismo 
moderado e 
progresista no 
reinado de Isabel 
II a través do 
comentario das 
constitucións de 
1837 e 1845 e 
sinala as principais 
reformas 
moderadas e 
progresistas..  
▪ Explica que foi a 
Revolución de 
1868, as súas 
causas e os 
obxectivos que 
perseguía.  
 
Describe como se 
proclamou a 
Primeira República 
e a nova forma de 
organización do 
Estado.  
▪ Elabora un eixe 
cronolóxico coas 
diferentes etapas 
do Sexenio 
Democrático e 
explica por que 
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non se conseguiu 
estabilizar un 
réxime 
democrático.  
▪ Identifica as 
características do 
réxime da 
Restauración e 
valora si era un 
réxime 
democrático.  
▪ Enumera as 
causas do 
xurdimento dos 
nacionalismos 
durante a 
Restauración.  
▪ Identifica as 
principais figuras 
intelectuais,política
s ou culturais de 
Galicia ao longo 
do século XIX.  
 
 

   
▪ XHB2.2.2. 
Redacta 
unha 
narrativa 
sintética 
cos 
principais 
feitos 
dalgunha 
das 
revolucións 
burguesas 
do século 
XVIII, 
acudindo a 
explicacións 
causais, e 
indica os 
proles e os 
contras.  
 

 
▪ Realiza unha 
presentación 
sobre a 
Independencia dos 
EEUU ou a 
Revolución 
francesa.  
 

 
▪ 
CS
C  
▪ 
CA
A  
▪ 
CC
L  
 

 
 

   
▪ XHB2.2.3. 
Discute as 
implicacións 
da violencia 
empregando 
diversos 
tipos de 
fontes.  
 

 
 
Club de letras: 
-Crear unha 
presentación con 
imaxes de obras de 
arte feitas por 
mulleres. Valorar os 
temas pictóricos 
elixidos por 
mulleres. 
-Crear unha 

 
▪ 
CS
C  
▪ 
CA
A  
▪ 
CC
L  
 

 
▪ 
investigaci
ón 
Lecturas  
▪ Debate  
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presentación que 
contemple 
diferentes obras 
onde figuran 
mulleres. Quitar 
conclusións da 
forma en que estas 
se representan e os 
temas dos que son 
protagonistas. 
Analizar os 
estereotipos de 
xénero. Expresar 
nun texto dialogado 
os gustos e opinións 
persoais. 
-Crear unha 
presentación da 
vestimenta feminina 
e masculina dende o 
século XVIII ata 
comezos do XIX. 
Analizar os cambios 
e abrir debate sobre 
as causas e as 
influencias culturais 
en cada unha desas 
etapas. Ilustrar con 
cadros. 
 

 
UNIDADE 3:  
A orixe da industrialización  
Obxectivos didácticos  
 
 

ións económicas e sociais do 
século XIX europeo, cuxo berce foi Gran Bretaña.  

transformacións dos sistemas de cultivo e a estrutura de propiedade.  
cos da Revolución Industrial e os sectores industriais pioneiros, e 

recoñecer as causas da conflitividade laboral do movemento obreiro.  
 

 de enerxía e os sectores industriais da Segunda Revolución 
Industrial.  

 

división estamental a unha división por clases.  
 

 
 
 
UNIDADE 5: 
 
INDUSTRIALIZACIÓN E CAMBIO SOCIAL NA ESPAÑA DO SÉCULO XIX  
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
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n éxito ou un fracaso en España.  
 

agraria liberal.  
a e valorar os motivos da súa lentitude.  

 

século XIX e os seus límites.  
 a aparición e actuación dos movementos obreiros en España.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
▪ B3.1. 
Revolución 
Industrial: 
concepto; 
factores 
económicos, 
sociais e 
ideolóxicos 
que a fan 
posible.  
 

 
▪ B3.1. 
Describir os 
feitos 
salientables da 
Revolución 
Industrial e o 
seu 
encadeamento 
causal.  
 

 
▪ XHB3.1.1. 
Analiza os 
proles e os 
contras da 
primeira 
Revolución 
Industrial en 
Inglaterra.  
 

 
▪ Explica o concepto 
de Revolución 
Industrial.  
▪ Identifica as 
vantaxes de Inglaterra 
para convertirse en 
pioneira da 
industrialización.  
▪ Analiza gráficas para 
explicar a revolución 
demográfica e as súas 
consecuencias.  
▪ Explica aspectos da 
revolución agraria.  
▪ Explica o efecto da 
mecanización na 
industria.  
▪ Analiza diversas 
fontes nas que se 
amosa o xeito de vida 
que se derivou da 
industrialización das 
cidades  
▪ Analiza as 
consecuencias da 
máquina de vapor nos 
transportes e as súas 
conseceuncias no 
comercio.  
▪ Explica os principais 
conceptos do 
liberalismo 
económico.  
▪ Expón o papel 
desenvolvidos polos 
bancos e as 
sociedades anónimas 
na conformación do 
capitalismo industrial.  
▪ Explica as 
características do 
capitalismo e as 

 
▪ CSC  
▪ CAA  
▪ CCL  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

causas polas que se 
producen  
crises periódicas.  
Club de letras: 

Realizar un xogo de rol 
no contexto da 
revolución industrial:  
demostrar capacidade 
argumentativa á hora 
de representar as 
motivacións e os 
sentimentos de 
mulleres, nenos, 
traballadores, 
intereses de 
empresarios… 

 
 

 
 
 
-
Investiga
-ción, 
lectura, 
debate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ B3.2. 
Revolución 
Industrial: 
desde Gran 
Bretaña ao 
resto de 
Europa  
 

 
▪ B3.2. 
Analizar as 
vantaxes e os 
inconvenientes 
de ser un país 
pioneiro nos 
cambios  
 

 
XHB3.2.1. 
Analiza e 
compara a 
industrializació
n de diferentes 
países de 
Europa, 
América e 
Asia, nas súas 
distintas 
escalas 
temporais e 
xeográficas  
 
 
▪ XHB3.2.2. 
Compara o 
proceso de 
industrializació
n en Inglaterra 
e nos países 
nórdicos  
 

 
Nun mapa de Europa 
do S.XIX localiza as 
áreas máis 
indusrializadas,identifi
ca as industrias 
predominantes e as 
fases cronolóxicas da 
expansión da 
industrialización.  
▪ Situa nun 
mapamundi os 
principais países 
industrializados de 
América e Asia,na 
segunda metade do 
século XIX e explica 
como se desenvolveu 
a súa industrialización.  
 

 
▪ CSC  
▪ CAA  
▪ CCL  
 

 
 

 
▪B3.3. 
Consecuencia
s da 
Revolución 
Industrial. 
Movemento 
obreiro (orixes, 
ideoloxías e 
formas de 
organización  

 
▪ B3.3. 
Entender o 
concepto de 
progreso, e os 
sacrificios e os 
avances que 
leva consigo  
 

 
▪ XHB3.3.1. 
Explica a 
situación 
laboral 
feminina e 
infantil nas 
cidades 
industriais  
 

 
▪ Describe, a partir de 
textos ou fontes 
audiovisuais os 
cambios sociais que 
supuxo a 
industrialización e as 
diferenzas coa vella 
sociedade estamental. 
”  
▪ Explica a situación 

 
▪ CSC  
▪ 
CSIEE  
▪ CCL  
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 laboral feminina e 
infantil nas cidades 
industriais.  
. ficha do libro Charles 
Dikens: “ Tempos 
modernos 
 
▪ Expón a orixe do 
movemento 
obreiro:ludismo e 
sindicalismo.  
▪ Expón as ideoloxías 
que xurdiron no século 
XIX denunciando as 
desigualdades 
provocadas polo 
capitalismo,s súas 
propostas e as 
diferenzas entre elas.  
▪ Diferencia 
anarquismo e 
socialismo a partir de 
textos que reflictan 
estas ideoloxías.  
 

 
▪ B3.4. 
Discusión en 
torno ás 
características 
da 
industrializació
n en España e 
Galicia: éxito 
ou fracaso?  
 

 
▪ B3.4. 
Analizar a 
evolución dos 
cambios 
económicos 
en España e 
en Galicia, a 
raíz da 
industrializació
n parcial do 
país.  
 

 
XHB3.4.1. 
Especifica 
algunhas 
repercusións 
políticas 
como 
consecuencia 
dos cambios 
económicos 
en España.  
 

 
▪ Interpreta a situación 
da poboación 
española a finais do 
século XIX a partir de 
mapas e/ou gráficos.  
▪ Realiza un informe 
sobre a emigración 
galega a ultramar a 
finais do século XIX e 
as súas 
consecuencias.  
▪ Describe a reforma 
agraria liberal e todos 
os procesos que se 
levaron a cabo en 
relación a ela.  
▪ Identifica as 
características do 
proceso de 
industrialización en 
España.  
▪ Elabora un informe 
explicando as 
dificultades coas que 
se encontrou a 
Revolución Industrial 
en España e valora o 
seu carácter de éxito 
ou fracaso.  
 
▪ Expón a difusión das 
ideas socialistas e 
anarquistas en 
España e as zonas de 

 
▪ CSC  
 

 
▪ 
Portafolio  
▪ Proba 
escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
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maior influencia  
▪ A partir dun mapa 
identifica as diferentes 
fases da construción 
do ferrocarril en 
España,as 
peculiaridades da súa 
estrutura e os efectos 
para a 
economía.Establece 
comparacións co que 
pasaba en Europa.  
-Papel da muller na 
Industrialización e no 
cambio social. Rol 
feminino. 
 
 

Portafolio 

 
▪ B3.5. A 
ciencia no 
século XIX.  
 

 
▪ B3.5. 
Coñecer os 
principais 
avances 
científicos e 
tecnolóxicos 
do século XIX, 
e a súa 
relación coas 
revolucións 
industriais  
 

 
▪ XHB3.5.1. 
Elabora un 
eixe 
cronolóxico, 
diacrónico e 
sincrónico, cos 
principais 
avances 
científicos e 
tecnolóxicos 
do século XIX.  
 

Emprega as TIC para 
elaborar un eixe 
cronolóxico cos 
principais avances 
científicos e 
tecnolóxicos do século 
XX.  
-A muller e os 
avances científicos: 
investiga. 
 

 
▪ CSC  
▪ CAA  
▪ 
CMCC
T  
 

 
▪ 
Portafolio
.  
 

      

 
5.- CONTIDOS 

  
 
 
 
 
 
 

 

1º 
TRIMESTRE 

   

1º unidade O século XVIII. 
 A crise do Antigo réxime 

. Por que o Antigo Réxime entrou en 
crise no século XVIII? 
 2. Crecemento económico e 
desenvolvemento burgués 
 3. Os sistemas parlamentarios: 
Gran Bretaña e Estados Unidos 
 4. A Ilustración contra o Antigo 
Réxime . Papel da muller ilustrada. 
 5. Pasado e presente. A 
Enciclopedia difunde os novos 
coñecementos 
 6. A monarquía borbónica en 
España  
 7. Protagonistas da Historia. 
Jovellanos, un ilustrado español 
 8. Galicia no século XVIII 
 9. Arte e sociedade. Do refinamento 
rococó ao racionalismo neoclásico  
10. Arte e sociedade. A arte do 
século XVIII en España e Galicia 
  

Setembro 

2º unidade A época das revolucións 1. Pregunta clave. Por que outubro 
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liberáis (1789-1871 estalou unha revolución en 
Francia? 

2.  2. O desenvolvemento da 
Revolución francesa (1789- 
1799) 

3. dereitos da muller. Olimpia 
de Gouges 

4. Napoleón domina Europa  
5. Pasado e presente. Que herdanza 
nos legou a Revolución francesa?  
6. Entre o absolutismo e o 
liberalismo (1815-1848)  
7. Descubre. Que novos Estados se 
crearon en Europa?  
8. Arte e sociedade. A nova arte da 
burguesía  

4º unidade España no século XIX. A 
construción do réxime 
liberal 

1. Pregunta clave. Como se 
implantou o liberalismo en España?  
2. Guerra e revolución liberal (1808-
1814) 
 3. Arte e sociedade. Goya e o 
nacemento da arte contemporánea  
4. Fernando VII: a volta ao 
absolutismo (1814-1833) 
 5. Protagonistas da Historia. Os 
carlistas, defensores do Antigo 
Réxime  
6. Isabel II e a construción do 
Estado liberal (1833-1868)  
7. Descubre. O Sexenio 
Democrático (1868-1874) 
 8. A Restauración borbónica (1874-
1902) 9. Galicia na política española 
do século XIX 
10. A muller ,participación política 
España e Galicia s.XIX 
Síntese / Obradoiro de Historia 

Outubro-
Novembro 

3º unidade A orixe da 
industrialización 

1. Pregunta clave. Como cambiou a 
produción de bens coa Revolución 
Industrial?  
2. As transformacións da agricultura  
3. Protagonistas da Historia. James 
Watt e a máquina de vapor  
4. Desenvolvemento da industria e 
aumento do comercio  
5. Pasado e presente. O crecemento 
da poboación e o desenvolvemento 
urbano  
6. O triunfo do capitalismo  
7. Descubre. A nova sociedade de 
clases . Papel da muller na nova 
sociedade 
8. Os novos movementos sociais 
Síntese / Obradoiro de Historia 

Novembro 

5º unidade Industrialización e 
cambio social na Expaña 
do S.XIX 

1. Pregunta clave. A Revolución 
Industrial en España: éxito ou 
fracaso? 
2. A poboación e a agricultura  
3. Descubre. Os inicios da 
industrialización española  

Decembro 
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4. Minaría, banca e rede ferroviaria  
5. O cambio social e os seus límites  
6. Protagonistas da Historia. Os 
pioneiros do movemento obreiro  
7. Economía e sociedade de Galicia 
no século XIX 
8. Arte e sociedade. A arte do século 
XIX en España e en Galicia  
9. Papel da muller no cambio social 
Síntese / Obradoiro de Historia 

 
 
6.- METODOLOXÍA 
 
-A metodoloxía será activa e participa. O obxectivo é a formación de persoas activas , con 
autoestima, curiosas e innovadoras. 
-Se primará a colaboración e o traballo en equipo: unha unidade de cada trimestre será elaborada 
polo alumnado da aula dividido en grupos.  
-Mesturamos competencias e coñecementos, nun achegamento onde o alumnado é elemento 
activo do proceso de aprendizaxe.  
-Especial atención terá a figura feminina na historia. Cada unidade ten un apartado específico 
onde se afonda na figura das mulleres, a súa relevancia e rol na historia. O obxetivo e crear un 
ensino inclusivo , con referentes femininos que normalice a igualdade de xénero. 
-Fomento das TICs 
-Mostrar un sistema transparente e equitativo de recompensa o rendemento e logro dos 
obxectivos educativos. 
-A profesora expón a liña condutora do tema, e é o alumnado o que con traballo individual e 
grupal ( guiado pola profesora) desenvolve o esquema inicial afondando nos diferentes aspectos 
do tema. 
-A adquisición de contidos e competencias se realiza a través de unidades didácticas con un 
enfoque interdisciplinar por medio de diversos procedementos como: 
 

 - utilización do Portaolio:supón: 
 
.Maior implicación por parte do alumnado 
.Mellores relacións entre profesoras e alumnado 
.Maior desenvolvemento de competencias 
.Desenvolvemento autónomo , organización libre e autoreflexión. 
.Traballo constante. 
.Maior capacidade de autocrítica e autocorrección. 
 

           . Investigación: observación, recollida , organización e análise de datos. Confrontación de 
hipóteses, interpretación e conclusións. 
          . Explicación multicausal coa compresión e análise de numerosos factores que interveñen 
nos fenómenos( sociais e humanos)  
           . Fomento do uso das TICs para o traballo colaborativo e a intercomunicación do alumno e 
profesora. Especial atención na educación no uso seguro e ético de internet. 
 
       
7.- RECURSOS 
1.- materiais 
 

- Libro de texto de Vicens-Vives. 4º ESO 
- Caderno de clase 
- Recursos dispoñibles na biblioteca do centro 
- Dicionarios de termos, históricos… 
- Blog da profesora: www.cienciassociaisesperanza.blogspot.com 
- Portafolio dixital google drive e aula virtual onde queden recollidas as actividades e 

traballos, individuais e colectivos obxeto da avaliación. 
2.- humanos 

http://www.cienciassociaisesperanza.blogspot.com/
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      -colaboración con outros departamentos  
       -colaboración con nais/pais ( necesaria para que a metodoloxía participativa poda levarse a 
práctica). As familias deben comprender a necesidade de que a aprendizaxe  eficaz non se limita 
a unha recepción de clase maxistral. A historia non se memoriza sen máis, é necesario xerar un 
pensamento crítico , creativo e con capacidades comunicativas. O traballo diario é clave nesta 
proposta. 
 
8.- AVALIACIÓN 
 
   1.- INSTRUMENTOS 
 

Caderno de clase Utilizaranse rúbricas para calificalo 

Portafolio Utilizaranse rúbricas para calificalo 

  

Probas obxetivas. 2 probas cada trimestre  

 
      2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

INSTRUMENTOS PESO NA CUALIFICACIÓN % 

PROBAS OBXETIVAS 60% 

TRABALLO INDIVIDUAL 15% 

TRABALLO EN GRUPO 20% 

LIBRETA 5% 

  

 
 

traballo persoal( portafolio). Haberá ao menos dous exames por avaliación que representan o 60% 
da nota. Estas probas recollerán contidos tratados a través de exercicios prácticos, teóricos e 
vocabulario específico. O 40% restante obterase do traballo e esforzo persoal do alumando tanto 
na casa como na aula,segundo reflicte a táboa anterior.  

n mínimo de 3 puntos sobre 10 en 
cada unha das probas escritas, e un mínimo de 3,5 puntos sobre 10, na media de probas escritas.  
 

poderá recuperar os contidos dos mesmos en posteriores controis de recuperación.  

Os traballos e actividades do portafolio e as presentación orais serán correxidos mediante 
rúbricas de avaliación e/ou listas de cotexo.Nas rúbricas de avaliación utilizaremos catro niveis de 
cualificación: Excelente (4), Ben (3), Regular(2) Necesita mellorar (1). Realizarase unha avaliación 
continua. A non presentación dos traballos ou a execución descoidada dos mesmos serán motivo 
dunha cualificación negativa na avaliación correspondente, e susceptibles de recuperación.  
O Portafolio é un instrumento de ensino que reflicte a evolución do proceso de aprendizaxe, 
estimula a experimentación e a investigación a través das novas tecnoloxías. 
 

n 10 % da puntuación 
obtida por cada día de retraso respecto ao prazo dado.  

rúbrica de avaliación de traballos escritos incluirá entre outros indicadores de logro os 
seguintes :ortografía, contido, argumentación das ideas, presentación e limpeza.  

As rúbricas na exposición oral de traballos utilizando recursos dixitais,incluirán os seguintes 
indicadores de logro: fluidez,precisión do vocabulario,volumen, postura corporal e contacto visual, 
contido, comprensión do contido).  

A nota final do curso será a media das tres notas de cada avaliación contemplando,cando 
proceda, as correspondentes recuperacións.  

proba entrará toda a materia desenvolvida ao longo do curso.A cualificación será a obtida nesta 
proba.  
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PROBA ESCRITA 

  

   
   CONTIDOS  E ESTRUTURA: valor da proba 10 puntos 
    -práctica: 4 puntos. Comentario dun gráfico, mapa, texto, fotografía...Na 
primeira avaliación o comentario é guiado por preguntas. 
                            -2 preguntas : desenvolvemento de unha cuestión, análise comparativo , 
realización dun esquema conceptual, realización dunha liña cronolóxica.2 puntos cada unha. 
    -4 conceptos de vocabulario: 0,50 puntos cada un. Describir de forma breve( 
4 ou 5 liñas) pero completa un concepto.  
 
Se valora a presentación e a ausencia de faltas de ortografía. A mala presentación e faltas pode supoñer 
ata 1 punto de desconto na nota final. 
 
 
 
EXAMES: 
  EXAMEN 1: temas: 1,2 
    
DATA : 28-30 de Outubro 
   
  EXAMEN 2: temas: 4,3,5 
                                   
     DATA: 2-5 de Decembro  
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FÍSICA E QUÍMICA 

 

ASIGNATURA: FÍSICA E QUÍMICA 
 

CURSO:  4º ESO                               AVALIACIÓN: 1ª                   ANO ACADÉMICO: 19-20 
 

A.-PROGRAMA 
 
 

TEMA 0- REPASO DE FORMULACIÓN INORGÁNICA. 
 

TEMPO ESTIMADO: 1 SEMANA 
 

TEMA 2. ÁTOMOS E SISTEMA PERIÓDICO 
 

TEMPO ESTIMADO: 3 SEMANAS CONTIDOS: 
1. As partículas do átomo. 
2. Modelos atómicos. 
3. Distribución dos electróns nun átomo. 
4. O sistema periódico dos elementos. 
5. Propiedades periódicas dos elementos. 
6. Identificación das partículas do átomo. 
7. Descrición do descubrimento das distintas partículas do átomo (electrón, protón e neutrón). 
8. Comparación dos diferentes modelos atómicos. 
9. Análise da configuración dos electróns nun átomo. 
10. Distinción dos elementos entre metais, non metais, semimetais e gases nobres. 
11. Manexo do sistema periódico. 
12. Análise das propiedades dos metais no laboratorio. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da materia utilizando aplicacións 
virtuais interactivas para a súa representación e identificación 
2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na Táboa Periódica e a súa configuración electrónica 
3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de transición segundo as recomendacións da 

IUPAC. 
 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES 
 

1.1. Compara os diferentes modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar a natureza 
íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron necesaria a evolución dos mesmos. 

2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos representativos a partir do seu número atómico para 
deducir a súa posición na Táboa Periódica, os seus electróns de valencia e o seu comportamento químico 

2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetales e gases nobres xustificando esta clasificación en función 
da súa configuración electrónica 
3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos e sitúaos na Táboa Periódica. 

 

TEMA 5. REACCIÓNS QUÍMICAS. 
 

TEMPO ESTIMADO : 1 MES 
 

CONTIDOS: 
1. A reacción química. 
2. A enerxía das reaccións químicas. 
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3. A velocidade das reaccións químicas. 
4. Medida da cantidade de sustancia. O mol. 
5. Cálculos nas reaccións químicas. 

6. Análise da teoría das colisións. 

7. Identificación daquilo que cambia e que se conserva nas reaccións químicas. 

8. Identificación das enerxías dunha reacción química. 
9. Distinción das reaccións exotérmicas e endotérmicas. 
10. Análise da velocidade das reaccións químicas. 
11. Recoñecemento dos catalizadores e inhibidores. 
12. Medición da cantidade de sustancia mediante o mol. 
13. Identificación do mol de átomos, o número de Avogadro e o mol dunha sustancia. 
14. Utilización de cálculos estequiométricos. 
15. Cálculo de ecuacións químicas. 
16. Observación e análise de cambios químicos na contorna. 
17. Comprobación das leis da química no laboratorio dun experimento 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Comprender o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de conservación da masa a partir do 
concepto da reorganización atómica que ten lugar. 

2. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción ao modificar algún dos factores que inflúen sobre a 
mesma, utilizando o modelo cinético-molecular e a teoría de colisións para xustificar esta predición. 
3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas. 

4. Recoñecer a cantidade de sustancia como magnitude fundamental e o mol como a súa unidade no 
Sistema Internacional de Unidades. 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supoñendo un rendemento completo da reacción, 
partindo do axuste da ecuación química correspondente. 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións e deduce a lei de conservación da masa . 

2. Predice o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen: a concentración dos reactivos, a temperatura, o 
grado de división dos reactivos sólidos e os catalizadores. 

3. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción química analizando o signo da calor de 
reacción asociado. 

4. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de sustancia, a masa atómica ou molecular e a constante do 
número de Avogadro 

5. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas, moles e, no caso de reaccións entre 
gases, en termos de volumes. 

6. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e supoñendo un rendemento 
completo da reacción, tanto si os reactivos están en estado sólido como en disolución. 

 

TEMA 6. 
EXEMPLOS DE REACCIÓNS QUÍMICAS TEMPO ESTIMADO: 2 SEMANAS 

 

CONTIDOS. 
1. Os ácidos e as bases. 
2. As reaccións de combustión. 
3. As reaccións de sínteses. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico e medir a súa fortaleza utilizando indicadores e 

o pH - metro dixital. 
2. Realizar experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reacciones de síntese, combustión e 

neutralización, interpretando os fenómenos observados 
3. Valorar a importancia das reaccións de sínteses, combustión e neutralización en procesos biolóxicos, aplicacións 

cotiás e na industria, así como a súa repercusión medioambiental. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES 
 

1. Establece o carácter acedo, básico ou neutro dunha disolución utilizando a escala de Ph. 
2. Xustifica a importancia das reaccións de combustión na xeración de electricidade en centrais térmicas, na 

automoción e na respiración celular. 
3. Interpreta casos concretos de reaccións de neutralización de importancia biolóxica e industria l 

 

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 laboratorio. 

 

EXAMES 
 

EXAME 1. Data aproximada: 23-30 de outubro CONTIDO. Temas 0 e 2 
EXAME 2. Data aproximada. 9-13 de decembro CONTIDO. Temas 5 e 6 

 

Os exames constarán de cuestións de razoamento e problemas de cálculo numérico onde se poidan valorar 
todos os estándares de aprendizaxe. Cada pregunta terá unha puntuación e poden estar presentes varios 
estándares. 

 

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 dos dous exames sempre que a nota dun deles sexa superior ao 2, en caso 
dunha nota inferior non compensa para poder aprobar a avaliación 
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 d a 3ª coa final. 
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CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL  

 

 
 

1ª AVALIACIÓN 2019-20 
4º ESO 



 

1. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave 
 

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas 

 

 a 

 b 

 f 

 B1.1. Organización do laboratorio: 
materiais e normas de seguridade e 
hixiene. 

 B1.1. Utilizar correctamente os mate- 
riais e os produtos do laboratorio. 

 CAAB1.1.1. Determina o tipo de ins- 
trumental de laboratorio necesario 
segundo o tipo de traballo que vaia rea- 
lizar. 

 CAA 

 CMCCT 

 a 

 b 

 f 

 m 

 B1.1. Organización do laboratorio: 
materiais e normas de seguridade e 
hixiene. 

 B1.2. Cumprir e respectar as normas 
de seguridade e hixiene do laborato- 
rio. 

 CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as 
normas de seguridade e hixiene que 
rexen nos traballos de laboratorio. 

 CSC 

 CMCCT 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B1.2. Aplicación do método científico 
aos traballos de laboratorio. 

 B1.3. Utilización de ferramentas das 
tecnoloxías da información e da co- 
municación para o traballoexperimen- 
tal do laboratorio. 

 B1.3. Contrastar algunhas hipóteses 
baseándose na experimentación, na 
compilación de datos e na análise de 
resultados. 

 CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos 
obtidos por diversos medios, incluídas 
as tecnoloxías da información e da 
comunicación, para transferir informa- 
ción de carácter científico. 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 e 

 f 

 B1.4. Técnicas de experimentación en 
física, química, bioloxía e xeoloxía. 

 B1.4. Aplicar as técnicas e o instru- 
mental axeitado para identificar mag- 
nitudes. 

 CAAB1.4.1. Determina e identifica 
medidas de volume, masa ou tempe- 
ratura utilizando ensaios de tipo físico 
ou químico. 

 CAA 

 CMCCT 

 e 

 f 

 g 

 B1.4. Técnicas de experimentación en 
física, química, bioloxía e xeoloxía. 

 B1.5. Preparar disolucións de diversa 
índole, utilizando estratexias prácti- 
cas. 

 CAAB1.5.1. Decide que tipo de estra- 
texia práctica cómpre aplicar para a 
preparación dunha disolución concre- 
ta. 

 CMCCT 

 CAA 

 e 

 f 

 g 

 B1.4. Técnicas de experimentación en 
física, química, bioloxía e xeoloxía. 

 B1.6. Separar os compoñentes dunha 
mestura utilizando as técnicas instru- 
mentais adecuadas. 

 CAAB1.6.1. Establece que tipo de 
técnicas de separación e purificación 
de substancias se debe utilizarnalgún 
caso concreto. 

 CMCCT 

 CAA 

 e 

 f 

 g 

 B1.4. Técnicas de experimentación en 
física, química, bioloxía e xeoloxía. 

 B1.7. Predicir que tipo de biomolécu- 
las están presentes en distintos tipos 
de alimentos. 

 CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de 
alimentos conteñen diferentes biomo- 
léculas. 

 CMCCT 

 CAA 

 e 

 f 

 B1.1. Organización do laboratorio: 
materiais e normas de seguridade e 

 B1.8. Determinar que técnicas habi- 
tuais de desinfección hai que utilizar 

 CAAB1.8.1. Describe técnicas e de- 
termina o instrumental axeitado para 

 CMCCT 

 CAA 



 

 
Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 g hixiene. segundo o uso que se faga do mate- 
rial instrumental. 

os procesos cotiáns de desinfección.  

 e 

 f 

 g 

 B1.1. Organización do laboratorio: 
materiais e normas de seguridade e 
hixiene. 

 B1.5.Técnicas e procedementos de 
desinfección de materiais en distintos 
sectores. 

 B1.9. Precisar as fases e os proce- 
dementos habituais de desinfección 
de materiais de uso cotián nos esta- 
blecementos sanitarios, de imaxe 
persoal e de tratamentos de benestar, 
e nas industrias e os locais relaciona- 
dos co sector alimentario e as súas 
aplicacións 

 CAAB1.9.1. Resolve acerca de medi- 
das de desinfección de materiais de 
uso cotián en distintos tipos de indus- 
trias ou de medios profesionais. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 e 

 f 

 g 

 B1.5. Técnicas e procedementos de 
desinfección de materiais en distintos 
sectores. 

 B1.10. Analizar os procedementos 
instrumentais que se utilizan en diver- 
sas industrias como a alimentaria, a 
agraria, a farmacéutica, a sanitaria e 
a de imaxe persoal, e outros sectores 
da industria. 

 CAAB1.10.1. Relaciona procedemen- 
tos instrumentais coa súa aplicación 
no campo industrial ou no de servi- 
zos. 

 CMCCT 

 CAA 

 e 

 f 

 l 

 ñ 

 B1.6. Análise da aplicación da ciencia 
en campos profesionais directamente 
relacionadas con Galicia. 

 B1.11. Contrastar as posibles aplica- 
cións científicas nos campos profe- 
sionais directamente relacionados co 
seu contorno. 

 CAAB1.11.1. Sinala aplicacións cien- 
tíficas con campos da actividade pro- 
fesional do seu contorno. 

 CMCCT 

 CCEC 

 
Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental 

 

 f 

 g 

 B2.1. Contaminación: concepto e 
tipos. 

 B2.1. Precisar en que consiste a con- 
taminación, e categorizar e identificar 
os tipos máis representativos. 

 CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de 
contaminación aplicado a casos con- 
cretos. 

 CMCCT 

 CSC 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B2.2. Contaminación atmosférica: 
orixe, tipos e efectos. 

 B2.2. Contrastar en que consisten os 
efectos ambientais da contaminación atmos- 

férica, tales como a chuvia ácida, o 
efecto invernadoiro, a destrución da 

capa de ozono e o cambio climático. 

 CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de 
contaminación da atmosfera, a súa 
orixe e os seus efectos. 

 CMCCT 

 CSC 

 f 

 g 

 m 

 B2.3. Contaminación do solo.  B2.3. Precisar os efectos contaminan- 
tes que se derivan da actividade in- 
dustrial e agrícola, nomeadamente 
sobre o solo. 

 CAAB2.3.1. Relaciona os efectos 
contaminantes da actividade industrial 
e agrícola sobre o solo. 

 CMCCT 

 CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B2.4. Contaminación da auga. 

 B2.5. Calidade da auga: técnicas de 
tratamento e depuración. 

 B2.4. Identificar os axentes contami- 
nantes da auga, informar sobre o tra- 
tamento de depuración desta e com- 
pilar datos de observación e experi- 
mentación para detectar contaminan- 
tes nela. 

 CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os 
axentes contaminantes da auga, co- 
ñece o seu tratamento e deseña al- 
gún ensaio sinxelo de laboratorio para 
a súa detección. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CAA 

 CSC 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B2.6. Contaminación nuclear. 

 B2.7. Análise sobre o uso da enerxía 
nuclear. 

 B2.7. Xestión dos residuos. 

 B2.5. Precisar en que consiste a con- 
taminación nuclear, reflexionar sobre 
a xestión dos residuos nucleares e 
valorar criticamente a utilización da 
enerxía nuclear. 

 CAAB2.5.1. Establece en que consis- 
te a contaminación nuclear, analiza a 
xestión dos residuos nucleares e ar- 
gumenta sobre os factores a favor e 
en contra do uso da enerxíanuclear. 

 CMCCT 

 CSC 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B2.6. Contaminación nuclear. 

 B2.7. Análise sobre o uso da enerxía 
nuclear. 

 B2.8. Xestión dos residuos. 

 B2.6. Identificar os efectos da radio- 
actividade sobre o ambiente e a súa 
repercusión sobre o futuro da huma- 
nidade. 

 CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os 
efectos da contaminación radioactiva 
sobre o ambiente e a vida enxeral. 

 CMCCT 

 CSC 

 e 

 f 

 h 

 B2.8. Xestión dos residuos.  B2.7. Precisar e identificar as fases pro- 
cedementais que interveñen no tra- 
tamento de residuos e investiga sobre a súa 
recollida selectiva. 

 CAAB2.7.1. Determina os procesos 
de tratamento de residuos e valora 
criticamente a súa recollida selectiva. 

 CMCCT 

 CSC 

 m     

 a 

 e 

 h 

 m 

 B2.8. Xestión dos residuos.  B2.8. Contrastar argumentos a favor 
da recollida selectiva de residuos e a 
súa repercusión a nivel familiar e so- 
cial. 

 CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os 
contras da recollida, da reciclaxe e da 
reutilización de residuos. 

 CMCCT 

 CSC 

 e 

 f 

 B2.9. Normas básicas e experimen- 
tais sobre química ambiental. 

 B2.9. Utilizar ensaios de laboratorio 
relacionados coa química ambiental, 
e coñecer o que é unha medida de pH 
e o seu manexo para controlar o am- 
biente. 

 CAAB2.9.1. Formula ensaios de labo- 
ratorio para coñecer aspectos relaciona- 

dos coa conservación ambiental. 

 CMCCT 

 CSIEE 
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 b 

 e 

 f 

 h 

 m 

 ñ 

 B2.10. Xestión do planeta e desen- 
volvemento sustentable. 

 B2.10. Analizar e contrastar opinións 
sobre o concepto de desenvolvemen- 
to sustentable e as súas repercusións 
para o equilibrio ambiental. 

 CAAB2.10.1. Identifica e describe o 
concepto de desenvolvemento sus- 
tentable, e enumera posibles solu- 
cións ao problema da degradación 
ambiental. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 d 

 e 

 g 

 m 

 ñ 

 o 

 B2.11. Importancia das campañas de 
sensibilización sobre o ambiente. 
Aplicación no contorno máis próximo. 

 B2.11. Participar en campañas de 
sensibilización, a nivel do centro do- 
cente, sobre a necesidade de contro- 
lar a utilización dos recursos enerxéti- 
cos ou doutro tipo. 

 CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas 
compañeiros/as, medidas de control 
da utilización dos recursos, e implica 
niso o propio centro docente. 

 CSC 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 g 

 B2.11. Importancia das campañas de 
sensibilización sobre o ambiente. 
Aplicación no contorno máis próximo. 

 B2.12. Deseñar estratexias para dar a 
coñecer aos/ás compañeiros/as e ás 
persoas próximas a necesidade de 
manter o ambiente. 

 CAAB2.12.1. Formula estratexias de 
sustentabilidade no contorno do cen- 
tro docente. 

 CSC 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 h 

 m 

 ñ 

 o 

    

 
Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) 

 

 a 

 e 

 f 

 g 

 B3.1. Concepto de investigación, 
desenvolvemento e innovación, e 
etapas do ciclo I+D+i. 

 B3.1. Analizar a incidencia da I+D+i 
na mellora da produtividade e no au- 
mento da competitividade no marco 
globalizador actual. 

 CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos 
de investigación, desenvolvemento e 
innovación. Contrasta as tres etapas 
do ciclo I+D+i. 

 CSIEE 

 CSC 
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 b 

 e 

 g 

 ñ 

 B3.2. Tipos de innovación. Importan- 
cia para a sociedade. 

 B3.3. Papel das administracións e dos 
organismos estatais e autonómicos 
no fomento da I+D+i. 

 B3.2. Investigar e argumentar acerca 
dos tipos de innovación en produtos 
ou en procesos, e valorar criticamente 
todas as achegas a eles por parte de 
organismos estatais ou autonómicos, 
e de organizacións de diversaíndole. 

 CAAB3.2.1. Recoñece tipos de inno- 
vación de produtos baseada na utili- 
zación de novos materiais, novas tec- 
noloxías, etc., que xorden para dar 
resposta a novas necesidades da so- 
ciedade. 

 CSIEE 

 CSC 

 CAAB3.2.2. Enumera os organismos 
e as administracións que fomentan a 
I+D+i a nivel estatal e autonómico. 

 CSIEE 

 CSC 

 b 

 e 

 f 

 g 

 ñ 

 B3.2. Tipos de innovación. Importan- 
cia para a sociedade. 

 B3.4. Principias liñas de I+D+i actuais 
para o sector industrial. 

 B3.3. Compilar, analizar e discriminar 
información sobre tipos de innovación 
en produtos e procesos, a partir de 
exemplos de empresas punteiras en 
innovación. 

 CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta 

como a innovación é ou pode ser un 
factor de recuperación económica dun 
país. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

 CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas 
de I+D+i actuais para as industrias 
químicas, farmacéuticas, alimentarias 
e enerxéticas. 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B3.5. Utilización de ferramentas das 
tecnoloxías da información e da co- 

 B3.4. Utilizar axeitadamente as tecno- 
loxías da información de da comuni- 

 CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das 
tecnoloxías da información e da co- 

 CAA 

 CSIEE 

 f 

 g 

municación no ciclo de investigación e 
desenvolvemento. 

cación na procura, na selección e no 
proceso da información encamiñadas á 
investigación ou ao estudo que re- 
lacione o coñecemento científico apli- 
cado á actividade profesional. 

municación no ciclo de investigación e 
desenvolvemento. 

 CSC 

 CD 

 
Bloque 4. Proxecto de investigación 

 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 B4.1. Método científico. Elaboración 
de hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación a partir da experimen- 
tación ou a observación. 

 B4.1. Planear, aplicar e integrar as 
destrezas e as habilidades propias do 
traballo científico. 

 CAAB4.1.1. Integra e aplica as des- 
trezas propias dos métodos da cien- 
cia. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

    



 

 
Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B4.1. Método científico. Elaboración 
de hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación a partir da experimen- 
tación ou a observación. 

 B4.2. Elaborar hipóteses e contrasta- 
las a través da experimentación ou a 
observación e a argumentación. 

 CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que propón. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 b  B4.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica. 

 B4.3. Discriminar e decidir sobre as 
fontes de información e os métodos 
empregados para a súa obtención. 

 CAAB4.3.1. Utiliza fontes de informa- 
ción apoiándose nas tecnoloxías da 
información e da comunicación, para 
a elaboración e a presentación das 
súas investigacións. 

 CAA 

 e  CCL 

 f  CMCCT 

 h  CD 

 o  

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 B4.3. Proxecto de investigación: or- 
ganización. Participación e colabora- 
ción respectuosa no traballo individual 
e en equipo. Presentación de conclu- 
sións. 

 B4.4. Participar, valorar e respectar o 
traballo individual e en grupo. 

 CAAB4.4.1. Participa, valora e res- 
pecta o traballo individual e en grupo. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 a  B4.3. Proxecto de investigación: or- 
ganización. Participación e colabora- 
ción respectuosa no traballo individual 
e en equipo. Presentación de conclu- 
sións. 

 B4.5. Presentar e defender en público 
o proxecto de investigación realizado. 

 CAAB4.5.1. Deseña pequenos traba- 
llos de investigación sobre un tema de 
interese científico-tecnolóxico ou rela- 
tivo a animais e/ou plantas, os ecosis- 
temas do seu contorno ou a alimenta- 
ción e a nutrición humanas, para a 
súa presentación e defensa naaula. 

 CCL 

 b  CSIEE 

 d  CD 

 e  CMCCT 

 g  

 h  

 o 
 

 CAAB4.5.2. Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente co- 
mo por escrito. 

 CCL 
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Competencias clave  
 
Comunicación lingüística (CCL). 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

Competencia dixital (CD). 

Aprender a aprender (CAA). Competencias 

sociais e cívicas (CSC). 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
 
 
 

Obxectivos da educación secundaria obrigatoria  

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles permitan: 

 
 Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 

os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discrimi - 

nación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a 

muller. 

 Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo 

e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente osconflitos. 

 Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e acomunicación. 

 Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma - 

terias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 

campos do coñecemento e daexperiencia. 

 Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 
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 Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 

no estudo da literatura. 

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

 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 

que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 

culturas do mundo. 

 Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respec - tar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a edu- 

cación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e s ocial. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 

dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversi - dade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

ex- presión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación 

con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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 Contidos mínimos esixibles 
Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 4º ESO. 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN CONTIDOS 
MÍNIMOS 

1ª Avaliación 

1- - CIENCIA E 
COÑECEMENT
O 

• Que é ciencie e 
que é non 
ciencia 

• Ramas da ciencia. 

• Método científico. 

• Historia da ciencia. 

• A tecnoloxía. 

 
2- - A MEDIDA 

• As magnitudes. 

• A medida e as 
súas unidades. 

• Sistema 

internacional 

de unidades. 

(SI). 

• Notación científica. 

• Os erros na medida. 

• As escalas de 
temperatura. 

 
3- - O LABORATORIO 

• O traballo no laboratorio. 

• Normas de 
seguridade e hixiene. 

• Medidas de protección. 

• Actuación 

en casos 

de 

emerxenc

ia. 

• Material básico 
dun laboratorio. 

• Outros 
materias e 
instrumental. 

• As TIC no laboratorio. 

 Descripción efundamentación do material e as condicións de ensayo 

nun laboratorio. 

 Actitudes de cuidado, responsabilidade e hixiene no laboratorio. 

 Análise de datos e resultados. Interpretación e elaboración de gráficos. Tipos 

de gráficos: sectores, barras e líneas. 

 Ol obxectivo e a función dun instalador de enerxía solar térmica, súas 

salidas profesionais e os estudios que deben adquirir. 

 Elaboración dun estudio sobre o crecemento da planta do garbanzo e 

redacción dun informe sobre él. 

 Aspectos fundamentais do uso e a función dos avances científicos e 

tecnolóxicos, e da súa influencia en diferentes ámbitos da vida social e 

cotiá. 

 Uso e consumo responsable dos aparatos tecnolóxicos para o respeto 

e o cuidado do medio ambiente e a sostenibilidade da vida. 

 Utilización do calibre o pie de rey para medir obxectos de pequeno 

tamaño aproximando a medida ata as centésimas de mm. 

 O obxectivo e a función dun técnico de equipos e sistemas de 

comunicación, súas saidas profesionais e os estudos que deben adquirir. 

 A medida e as súas unidades. 

 O sistema internacional de unidades (SI). 

 A notación científica. Os errores na medida. 

 As escalas de temperaturas. Os instrumentos de medida. 

 Unidades utilizadas en informática. 

 O traballo no laboratorio.Normas de seguridade e hixiene.Medidas 

de protección. 

 O material básico dun laboratorio.Outros materiais e instrumental. 

 Actuación en casos de emerxencia no laboratorio. 

 Perfil profesional do técnico en operacións de laboratorio. 

 Xestión dos residuos dun laboratorio. 

 As TIC no laboratorio. 
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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 laboratorio. 

 
EXAMES 
EXAME 1. Data aproximada: 23-30 de outubro 
EXAME 2. Data aproximada. 9-13 de decembro 
 

Os exames constarán de cuestións de razoamento e problemas de cálculo numérico onde se 
poidan valorar todos os estándares de aprendizaxe. Cada pregunta terá unha puntuación e 
poden estar presentes varios estándares. 

 
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 
foxe 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 dos dous exames sempre que a nota dun deles sexa superior 
ao 2, en caso dunha nota inferior non compensa para poder aprobar a avaliación. 
 

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. 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: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 19-20 

TEMA 1: A célula 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas      

CONTIDOS  : 

-  A estrutura básica das células: membrana plasmática, citoplasma e material xenético.-  As células 

procariotas: características e estrutura. -  As células eucariotas: características e estrutura. -  O núcleo 

celular: estrutura e función. -  A función da nutrición nas células.  -  Os tipos de nutrición: heterótrofa e 

autótrofa. -  A función da relación: tipos de resposta e os movementos celulares. -  A función de 

reprodución: a división celular. -  O descubrimento das células e a teoría celular. -  Comprensión de 

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

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

investigar sobre as células e os científicos e as científicas que as estudaron. -  Uso de estratexias para 

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

activa no propio proceso de aprendizaxe. -  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. 

-  Experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e selección de información a partir da selección e 

recollida de datos dunha experimentación. Coñecemento e uso de materiais, técnicas e recursos 

expresivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer a teoría celular. 2. Distinguir os distintos tipos de 

organización que presentan as células e coñecer as súas características. 3. Diferenciar as células 

eucariotas vexetais e animais. 4.  Comprender en que consisten as funcións celulares: nutrición, relación 

e reprodución. 5.  Comprender informacións, e adquirir vocabulario sobre a célula, expresar 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de textos. 6.  Coñecer 

e usar de forma responsable as TIC, usar estratexias para tratar a información, convertela en 

coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 7.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 

opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración á hora de traballar en grupo.  8.  Realizar 

un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas de describindo a súa execución e 

interpretando os seus resultados.  9.Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na 

realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  1.1.  Coñece os postulados da teoría celular e os 

antecedentes históricos que levaron a eles.  2.1.Identifica as células procariotas e coñece as súas 

características. 2.2. Identifica as células eucariotas e recoñece os seus constituíntes estruturais e a 

función que desempeñan.   3.1.Coñece as características que diferencian as células vexetais das 

animais e distingue ambos os dous tipos de células. 4.1. Sabe en que consiste a nutrición celular e as 

etapas que se diferencian nela; coñece a importancia do metabolismo e diferencia a nutrición autótrofa 

da heterótrofa.   4.2.  Entende en que consiste a función de relación e coñece cales son as respostas 

celulares máis frecuentes. 4.3.  Describe que é a reprodución celular e coñece os distintos tipos de 

división celular. 5.1. Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, 

adquire vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, expresa coñecementos e 

opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 6.1.  Obtén e organiza 

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

responsabilidade.  7.1.  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. 8.1.  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.  9.1.    

Utiliza materiais e recursos artísticos para realizar debuxos da estrutura das distintas células, da función 

de nutrición e reprodución celular.  

TEMA 2: As bases da herdanza 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

CONTIDOS:-  A estrutura dos ácidos nucleicos:-  Os nucleótidos.-  Tipos de ácidos nucleicos. -  As 

funcións dos ácidos nucleicos. -  A síntese de proteínas. -  O código xenético. -  A replicación do ADN. - 

A división celular: -  A mitose. -  A citocinese. -  A meiose. -  Comparación entre a mitose e a meiose: -  O 

significado biolóxico da mitose.  -  O significado biolóxico da meiose. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer a composición, estrutura e función dos ácidos nucleicos.

 2.  Comprender como se leva a cabo a síntese de proteínas e coñecer o papel que desempeña o 

código xenético.  3.  Entender a necesidade da replicación do ADN e describir como se produce.      4.  

Coñecer que é o ciclo celular e as distintas etapas que se diferencian nel.   5.  Diferenciar as etapas da 

división celular e describir cada unha delas.   6.  Comprender a importancia da meiose e coñecer os 

acontecementos que suceden durante este proceso.   7.  Coñecer as semellanzas e as diferenzas entre 

a mitose e a meiose.    8.  Comprender informacións e adquirir vocabulario sobre a célula, expresar 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de textos.   9.  

Coñecer e usar de forma responsable as TIC, usar estratexias para tratar a información, convertela en 

coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participar de forma activa no propio proceso de 

aprendizaxe.   10.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de 

defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración á hora de traballar en grupo.

 11.  Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas de describindo a súa 

execución e interpretando os seus resultados. 12. Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e 

recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Coñece a composición dos nucleótidos e diferencia a 

estrutura dos dous tipos de ácidos nucleicos e sabe cal é a súa función. 2.1.  Diferencia as dúas etapas 

que teñen lugar na síntese de proteínas e describe o que acontece en cada unha delas.   2.2.  Coñece 

que é o código xenético e cales son as súas características.   3.1.  Comprende a importancia da 

replicación do ADN, e explica como se produce e entende o seu carácter semiconservativo. 4.1.  

Entende que é o ciclo celular, diferencia as súas etapas e coñece os cambios que sofre o ADN durante o 

ciclo celular.  5.1.  Diferencia a mitose e a citocinese e coñece os acontecementos que ocorren en 

cada un destes procesos.   6.1.  Entende a importancia da meiose na reprodución sexual e coñece 

como se realiza.    7.1.  Coñece o significado da mitose e da meiose e comprende as súas diferenzas.

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

vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, expresa coñecementos e opinións de 

forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.  9.1.  Obtén e organiza información, 

traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 10.1.  

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

recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 11.1.Desenvolve con 

autonomía a planificación do traballo experimental, observando e analizando o material dispoñible 

seguindo unha secuencia para chegar a obter as conclusións adecuadas. 12.1.Utiliza materiais e 

recursos artísticos para realizar debuxos da estrutura dos ácidos nucleicos e da división e a reprodución 

celular. 

 

CONTIDOS: -  Os caracteres, os xenes e os alelos: -  Homocigose e heterocigose. -  Dominancia e 



52 
 

recesividade.  -  Xenotipo e fenotipo. -  Os experimentos de Mendel.  -  As leis de Mendel. -  Variacións 

da herdanza mendeliana: -  Herdanza intermedia. -  Codominancia. -  Ligamento entre xenes. -  

Recombinación xenética. -  A herdanza do sexo. -  A herdanza ligada ao sexo: -  Os cromosomas 

sexuais humanos. -  O daltonismo e a hemofilia. -  As alteracións xenéticas: -  As mutacións. -   As 

enfermidades xenéticas. 

 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer os conceptos básicos de xenética e diferenciar entre 

xenotipo e fenotipo. 2.  Comprender o significado dos experimentos de Mendel, describir as súas leis e 

sabelas aplicar.  3.  Distinguir entre ligamento cromosómico e recombinación xenética.  4.  

Describir as variacións na transmisión dos caracteres e saber que a herdanza tamén se transmite co 

sexo.  5.  Definir mutación e identificar os principais tipos de mutacións. 6.  Comprender informacións, 

e adquirir vocabulario sobre a célula, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e 

mostrar interese pola lectura de textos.  7.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, usar 

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

e participar de forma activa no propio proceso de aprendizaxe.  8.  Mostrar iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e 

colaboración á hora de traballar en grupo. 9.  Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión 

de prácticas describindo a súa execución e interpretando os seus resultados. 10.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias.  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Relaciona os factores mendelianos cos xenes e cos 

caracteres hereditarios, e distingue entre xenotipo e fenotipo. 2.1.  Recoñece a importancia dos 

experimentos de Mendel, define as leis de Mendel, formula experimentos para demostralas e resolve problemas 

relacionados con elas.   3.1.  Distingue entre herdanza intermedia, codominancia e xenes que actúan sobre un 

mesmo carácter, e explica o ligamento cromosómico e a recombinación xenética.  4.1.  Coñece as formas de 

determinación sexual e a existencia de xenes relacionados cos cromosomas sexuais.  5.1.  Define mutación, 

distingue os principais tipos de mutacións e coñece as principais enfermidades xenéticas e o seu diagnóstico 

prenatal. 6.1.  Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, adquire 

vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, expresa coñecementos e opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 7.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da 

unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 8.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación, e participa activamente 

nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.   9.1.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, identificando os pasos necesarios, ordenándoos nunha secuencia lóxica e aplicándoos para a 

elaboración dun problema práctico que se deberá poder resolver. 10.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 

para realizar esquemas que representen cruzamentos xenéticos e a súa descendencia.  

 

TEMA 4: A enxeñería xenética 

         DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

         CONTIDOS: -  As técnicas da enxeñería xenética: -  A tecnoloxía do ADN recombinante. -  A 

reacción en cadea da polimerasa (PCR).  -  A secuenciación do ADN.  -  A clonación.  -  Aplicacións da 

enxeñería xenética:  -  Obtención de medicamentos.  -  Terapias xénicas.  -  Estudo da pegada xenética. 

-  Os alimentos transxénicos.  -  Proxecto Xenoma Humano.  Implicacións éticas da enxeñería xenética. 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer as técnicas de manipulación xenética.   2.  Describir as 

principais aplicacións da enxeñería xenética.  3.  Coñecer os problemas que se xeran na sociedade 

debido ao uso de técnicas da enxeñería xenética. 4.  Comprender informacións, e adquirir vocabulario 
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sobre a célula, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola 

lectura de textos.  5.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, usar estratexias para tratar a 

información, convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participar de forma 

activa no propio proceso de aprendizaxe.  6. Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os 

problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración á hora de 

traballar en grupo.  7. Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas describindo a 

súa execución e interpretando os seus resultados.  8.Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e 

recursos artísticos na realización de creacións propias. 

           ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Coñece en que consisten as principais técnicas de 

enxeñería xenética.  2.1.  Describe as aplicacións da enxeñería xenética en diversos campos como a 

obtención de medicamentos, a aplicación de terapias xénicas, a gandería e a agricultura, etc.     3.1.  

Coñece as repercusións sociais e ambientais da enxeñería xenética. 4.1.  Comprende os textos e 

as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre as células, a súa 

estrutura e as súas funcións, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra 

interese pola lectura de textos.  5.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade e 

utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 

acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa. 7.1.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, identificando as etapas do proceso e a súa secuencia, asimilando o sucedido en cada 

unha delas para poder reproducir a experiencia.   8.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos para 

realizar esquemas que representen o proceso de obtención dun organismo xeneticamente modificado.  

 

           ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Relaciona os factores mendelianos cos xenes e cos 

caracteres hereditarios, e distingue entre xenotipo e fenotipo. 2.1.  Recoñece a importancia dos 

experimentos de Mendel, define as leis de Mendel, formula experimentos para demostralas e resolve problemas 

relacionados con elas.   3.1.  Distingue entre herdanza intermedia, codominancia e xenes que actúan sobre un 

mesmo carácter, e explica o ligamento cromosómico e a recombinación xenética.  4.1.  Coñece as formas de 

determinación sexual e a existencia de xenes relacionados cos cromosomas sexuais.  5.1.  Define mutación, 

distingue os principais tipos de mutacións e coñece as principais enfermidades xenéticas e o seu diagnóstico 

prenatal. 6.1.  Comprende os textos e as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, adquire 

vocabulario sobre as células, a súa estrutura e as súas funcións, expresa coñecementos e opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese pola lectura de textos. 7.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da 

unidade, e utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 8.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación, e participa activamente 

nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.   9.1.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, identificando os pasos necesarios, ordenándoos nunha secuencia lóxica e aplicándoos para a 

elaboración dun problema práctico que se deberá poder resolver. 10.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 

para realizar esquemas que representen cruzamentos xenéticos e a súa descendencia.  

TEMA 4: A enxeñería xenética 

         DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

         CONTIDOS: -  As técnicas da enxeñería xenética: -  A tecnoloxía do ADN recombinante. -  A 

reacción en cadea da polimerasa (PCR).  -  A secuenciación do ADN.  -  A clonación.  -  Aplicacións da 

enxeñería xenética:  -  Obtención de medicamentos.  -  Terapias xénicas.  -  Estudo da pegada xenética. 

-  Os alimentos transxénicos.  -  Proxecto Xenoma Humano.  Implicacións éticas da enxeñería xenética. 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer as técnicas de manipulación xenética.   2.  Describir as 

principais aplicacións da enxeñería xenética.  3.  Coñecer os problemas que se xeran na sociedade 

debido ao uso de técnicas da enxeñería xenética. 4.  Comprender informacións, e adquirir vocabulario 
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sobre a célula, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola 

lectura de textos.  5.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, usar estratexias para tratar a 

información, convertela en coñecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participar de forma 

activa no propio proceso de aprendizaxe.  6. Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os 

problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración á hora de 

traballar en grupo.  7. Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas describindo a 

súa execución e interpretando os seus resultados.  8.Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e 

recursos artísticos na realización de creacións propias. 

           ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Coñece en que consisten as principais técnicas de 

enxeñería xenética.  2.1.  Describe as aplicacións da enxeñería xenética en diversos campos como a 

obtención de medicamentos, a aplicación de terapias xénicas, a gandería e a agricultura, etc.     3.1.  

Coñece as repercusións sociais e ambientais da enxeñería xenética. 4.1.  Comprende os textos e 

as diferentes informacións obtidas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre as células, a súa 

estrutura e as súas funcións, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra 

interese pola lectura de textos.  5.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade e 

utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 

acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa. 7.1.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, identificando as etapas do proceso e a súa secuencia, asimilando o sucedido en cada 

unha delas para poder reproducir a experiencia.   8.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos para 

realizar esquemas que representen o proceso de obtención dun 
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 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 2. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 3 e 4. 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 examen : Data aproximada: A semana seguinte á entrega de notas. 

  Sen exame  

   

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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CULTURA CIENTÍFICA 
 

ASIGNATURA: CULTURA CIENTÍFICA 

CURSO: 4º ESO           AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 19-20 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A ciencia e a información científica 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesions 

 CONTIDOS  : 1.-  O método científico:  historia e características.  2.-  As etapas do método 

científico.-  3.- As publicacións científicas: historia e clasificación. 4.- -  A divulgación científica: 

historia e obxectivos. 5.-  Formas de divulgar a ciencia.  6.-  Uso de estratexias, baseadas no 

coñecemento científico, para realizar valoracións críticas de textos divulgativos.  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. 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.  Desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 

11.-  Obtención, elección, análise e organización e valoración de informacións de contidos 

científico utilizando representacións e modelos. 12.- Coñecemento e uso de materiais, 

técnicas e recursos expresivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Recoñecer a evolución do pensamento científico ao longo 

da historia e comprender as características do método científico.  2.  Coñecer as etapas do 

método científico. 3.  Coñecer as características da información científica.  4. Valorar a 

importancia da divulgación científica na sociedade.  5.  Utilizar estratexias para discernir a 

fiabilidade dunha información científica e realizar unha valoración crítica desta. 6.  

Comprender informacións, adquirir vocabulario sobre os contidos da unidade, expresar 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita e mostrar interese pola lectura de textos. 

   7.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, desenvolver estratexias para tratar a 

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

forma activa no propio proceso de aprendizaxe.  8.  Mostrar iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os problemas e de defender opinións. 9. Desenvolver actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en grupo. 10.Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e 

recursos artísticos na realización de creacións propias.    

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:   1.1.  Coñece algúns fitos históricos na 

aparición do pensamento científico e recoñece as súas características.  2.1.  Coñece as 

etapas que se deben realizar para obter un coñecemento científico e comprobar unha 

hipótese.   3.1.  Coñece a evolución da comunicación científica ao longo da historia.    3.2.  

Recoñece os diferentes formatos das publicacións científicas (artigos, patentes de invención, 

libros, etc.). 4.1.  Coñece os obxectivos da divulgación científica e valora a súa importancia 

para a sociedade. 4.2.  Coñece como e quen divulga a ciencia.    5.1.  Realiza unha 

valoración crítica dunha información con contido científico.    6.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións presentadas ao longo da unidade, adquire vocabulario adecuado, 

expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de 

textos.  7.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os 

recursos dixitais con interese e responsabilidade.   8.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 

acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa 

activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.   9.1.  Realiza debuxos ou maquetas 

que representan modelos o máis parecidos posible á realidade.  
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TEMA 2: O coñecemento do universo 

DURACIÓN APROXIMADA: 9 sesions 

CONTIDOS: 1.-  Explicacións sobre a orixe e evolución do universo. 2.- Principais avances 

científicos e tecnolóxicos que permitiron observar e explorar o espazo. 3.- Os principais 

compoñentes do universo. 4.-  As galaxias e os tipos de galaxias. 5.--  A orixe das estrelas e os 

tipos que hai. 6.-  A evolución das estrelas e o seu papel esencial como factorías de materia. 

7.-  A teoría de Big-Bang e a inflacionaria. 8.-  A orixe do sistema solar. 9.-Características que 

debe ter un planeta para albergar vida. 10.-  Comprensión de informacións, adquisición de 

vocabulario, uso da lingua como instrumento de comunicación e mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 11.-  Coñecemento e uso responsable das TIC. 12.-  Uso de 

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

contextos, e participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 13.-  Iniciativa e 

perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións. 14.- Desenvolvemento 

de actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 15.-   Obtención, elección, 

análise e organización e valoración de informacións de contido científico utilizando 

representacións e modelos. 16.-  Coñecemento e uso de materiais, técnicas e recursos 

expresivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Diferenciar as explicacións científicas relacionadas co 

universo, o sistema solar, a Terra, a orixe da vida e a evolución das especies daquelas 

baseadas en opinións ou crenzas.  2.  Coñecer os feitos históricos máis relevantes no estudo 

do universo. 3.  Coñecer as teorías que xurdiron ao longo da historia sobre a orixe do 

universo e en particular a teoría do Big-Bang. 4.  Describir a organización do universo e como 

se agrupan as estrelas e planetas. 5.  Sinalar que observacións poñen de manifesto a 

existencia dun burato.  6.  Distinguir as fases da evolución das estrelas e relacionalas coa 

xénese de elementos.  7.  Recoñecer a formación do sistema solar.  8.  Indicar as condicións 

para a vida noutros planetas.  9.  Comprender informacións, adquirir vocabulario sobre os 

contidos da unidade, expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita e mostrar 

interese pola lectura de textos.  10.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, desenvolver 

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

contextos, e participar de forma activa no propio proceso de aprendizaxe.  11.  Mostrar 

iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións. Desenvolver 

actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo.  12. Utilizar diversos materiais, 

técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias.  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Describe as diferentes teorías acerca da orixe, 

evolución e final do universo, establecendo os argumentos que as sustentan.  2.1.  Sinala os 

acontecementos científicos que foron fundamentais para o coñecemento actual que se ten do 

universo.  2.2.  Xustifica a importancia de investigar o universo.  3.1.  Recoñece a teoría do 

Big-Bang como explicación á orixe do universo. 4.1.  Establece a organización do universo 

coñecido, situando nel o sistema solar.  4.2.  Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos 

máis relevantes da Vía Láctea.  4.3.  Xustifica a existencia da materia escura para explicar a 

estrutura do universo.   5.1  Argumenta a existencia dos buratos negros describindo as súas 

principais características.  6.1.  Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas 

se atopa o noso Sol.  7.1.  Explica a formación do sistema solar describindo a súa estrutura e 

características principais.  8.1.  Indica as condicións que debe reunir un planeta para que 

poida albergar vida. 9.1.  Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao 

longo da unidade, adquire vocabulario sobre o universo e o Sistema Solar, expresa 

coñecementos e opinións de forma oral e escrita e mostra interese pola lectura de textos. 10.1. 

Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais 
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con interese e responsabilidade.   11.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros 

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

de aprendizaxe cooperativa.   12.1.  Realiza debuxos ou maquetas que representan modelos o 

máis parecidos posible á realidade.  

 

TEMA 3:  Tecnoloxía, recursos e ambiente 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

CONTIDOS: 1.-  A actividade científica e tecnolóxica e a forma en que se desenvolve. 2.-  Os 

recursos naturais que utilizamos. 3.-  A utilización dos recursos ao longo da historia da 

humanidade. 4.-  A contribución do desenvolvemento científico e tecnolóxico ao benestar 

humano. 5.-  O aumento descontrolado da poboación, o estilo de vida consumista e as 

desigualdades sociais como factores que inflúen negativamente nas consecuencias do 

desenvolvemento tecnolóxico. 6.-  Visión xeral dos impactos que xeran as sociedades 

humanas. 7.-  A clasificación dos recursos naturais en función da súa capacidade de 

rexeneración. 8.-  O concepto de sobreexplotación e as súas consecuencias: o esgotamento 

dos materiais vitais e a perda de biodiversidade e de espazos naturais. 9.-  Os residuos: 

impactos xerados pola súa acumulación e xestión adecuada dos diferentes tipos de residuos 

para evitar os devanditos impactos. 10.-  Os principais contaminantes que produce a 

actividade humana e os seus efectos na saúde, nos ecosistemas e nos bens materiais. 11.-  

Principais consecuencias da contaminación do solo, da auga e do aire. 12.-  Principios 

fundamentais da xestión sostible de recursos, residuos e contaminantes. 13.-  Comprensión de 

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

mantemento dunha actitude favorable cara á lectura. 14.-  Coñecemento e uso responsable 

das TIC ao investigar sobre os recursos, os problemas ambientais e a xestión sostible do 

planeta. 15.-  Uso de estratexias para tratar a información, convertela en coñecemento propio 

e aplicala a distintos contextos, e participación activa no propio proceso de aprendizaxe. 16.-  

Iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións. 

Desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 17.-  

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

dun experimento. 18.- Coñecemento e uso de materiais, técnicas e recursos expresivos 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:   1.  Relacionar a evolución da actividade tecnolóxica humana 

coa utilización dos diferentes tipos de recursos naturais.  2. Identificar as causas que 

provocan os principais problemas ambientais e os factores que os intensifican; así como 

predicir as súas consecuencias e propoñer solucións a estes. 3. Valorar as graves 

implicacións sociais da sobreexplotación dos recursos naturais, a contaminación, a 

desertización, a perda de biodiversidade e o tratamento de residuos.  4.  Entender e interpretar 

a información contida en distintos tipos de representacións gráficas e extraer conclusións 

desta.  5.  Comprender informacións, adquirir vocabulario sobre os contidos da unidade, 

expresar coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de 

textos.   6.  Coñecer e usar de forma responsable as TIC, desenvolver estratexias para tratar a 

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

forma activa no propio proceso de aprendizaxe.  7.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora 

de afrontar os problemas e de defender opinións. 8. Desenvolver actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en grupo.   9. Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e 

recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:    1.1.  Describe a importancia do desenvolvemento 

tecnolóxico para o progreso da humanidade.   1.2.  Recoñece os diferentes tipos de 

recursos naturais que utiliza o ser humano e clasifícaos en función de se poden ou non 
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rexenerarse. 1.3.  Relaciona o uso dos recursos naturais que o ser humano fixo durante as 

diferentes etapas da súa historia coa intensidade dos impactos producidos.   2.1.  Relaciona 

os principais problemas ambientais coas causas que os orixinan, indicando as súas 

consecuencias.  2.2.  Busca solucións que poidan poñerse en marcha para resolver os 

principais problemas ambientais.   3.1.  Describe os impactos da sobreexplotación dos 

recursos naturais, desertización, tratamentos de residuos, perda de biodiversidade e propón 

solucións e actitudes persoais e colectivas para palialos.   3.2.  Comenta o problema 

ambiental e social das verteduras tóxicas, as verteduras nucleares e outros tipos de 

contaminación. 4.1.  Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións 

gráficas, establecendo conclusións.  5.1.  Comprende os textos e as diferentes informacións 

presentadas ao longo da unidade, adquire vocabulario sobre o uso dos recursos e do 

ambiente, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola 

lectura de textos.  6.1.  Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e 

utiliza os recursos dixitais con interese e responsabilidade. 7.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e 

participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 8.1.  Realiza debuxos ou 

maquetas que representan modelos o máis parecidos posible á realidade.  

 

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 ESTRUTURA:       

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

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 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:      



60 
 

  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 examen : Data aproximada: A semana seguinte á entrega 

de notas. 

  Sen exame  

   

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, considerando que as avaliacións recuperadas contaranse 

como 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: INGLÉS  

 
CURSO: 4º ESO                                      AVALIACIÓN: 1ª                               CURSO 2019-20 

 
A.-PROGRAMA   

TEMA 1: CURIOUS PLACES 
  

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 
 CONTIDOS Vocabulario referido a cidades e viaxes, lectura de guias turisticas e mais dun blog de viaxes, 

escoitar diferentes conversas de turistas e actividades de fin de semana, falar de actividades realizadas 
no pasado, uso do pasado simple e mais de Used to, facer unha entrada nun blog personal e linguaxe 
informal. 

  
  

 
TEMA 2: THAT`S A  LAUGH! 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS  Adxectivos de personalidade , expresar opinions,lectura de articulos de revistas acerca da 

risa e Advise column, LOL, uso dos pasados simple e continuo en preguntas e respostas, describir un 
incidente divertido, contar historias ,escoitar e resumir a historia escoitada, recopilar por escrito o feito 
con anterioridade, orde dos adxectivos. 

  
  

 
TEMA 3: ANYTHING IS POSSIBLE 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS  Verbos , slogans,comparacion de respostas,presente perfecto e pasado simple,uso, formas e 

diferencias,escoitar falar acerca de metas e o xeito de acadalas, e acerca de alguen admirado, falar de 
algo similar, escribir acerca de unha persoa especial, facts and opinions 

   
1ª aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE : @ alumn@ coñece e usa adecuadamente o vocabulario especifico de 

cada tema, usa os tempos presentes e pasados en afirmativa, interrogativa e negativa para falar e 
escribir sobre a sua experiencia en viaxes ,o sentido do humor , describir  persoas lugares etc. 
Comprende textos escritos, pode responder a preguntas sobre o leido , resume e elabora textos 
similares 

 
B.-AVALIACION 
 
INSTRUMENTOS: . 
 
*DE CONTROL DO TRABALLO DE AULA: 
 
Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, exposicions orais, amosar interes e participar nas actividades 
propostas tanto individuais como de grupo, levar o traballo o dia. A inclusion dun libro de lectura adaptado e opcional 
para cada profesor asi como o uso do Workbook 
 

   
 EXAMES: Maximo dous exames por avaliacion 
  EXAME 1:         
   DATA APROXIMADA: Segunda quincena de Octubre 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Unidades Introduccion Temas 1 e parte do tema 2 

 

Listening 10% 
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Reading 15% 

 

Grammar 15% 

 

Vocabulary 15% 

 

Writing 20% 

 

Speaking 15% 

 

Classroom work 10% 

  EXAME 2: 
 

       

   DATA APROXIMADA: Primera quincena de Diciembre 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA: Introduccion e os 

temas 1 , 2 e 3 seguindo a mesma estructura e 
valoracion do anterior 

      

     

         
     
          
     
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 @ alumn@ debe acadar un minimo dun 30% en todos e cada un dos 

apartados. En caso de non superar unha avaliacion podera recuperala  
superando a seguinte dado a continuidade da materia 

     

   
       
          
          
       
    
    

    
RECUPERACIÓN: 
  Mediante un exame : Data aproximada:  

  Sen exame  

   
  
   

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

*  Amosa interes, 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 cualificacion sera sempre global, amosará o nivel que 

posue 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. 

mailto:profes@r
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 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 academicos 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 decimos actitude, queremos dicir, actitude 

positiva cara a materia, profesor e compañeiros, de respeto e tolerancia así coma de 

amosar interés e participar activamente na clase. 

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

superior . 

 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 esta garantida a repeticion 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. 
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- 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 márxenes 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 instruccions na clase de conversa 
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FRANCÉS 
4º ESO 

 

Libro de texto: TOUS ENSEMBLE!4 (livre de l’élève et cahier d’activités). Ed. Vicens Vives 

 

CONTIDOS 1ª AVALIACIÓN 

 FUNCIÓNS 

COMUNICATIVAS 

ESTRUTURAS 

SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS 

LÉXICO FONÉTICA 

UNITÉ 1 

(16/17 

sesións) 

 

 

-Facer propostas e 

suxerencias 

-Facer suposicións 

-Expresa-la duración 

-Reconfortar, asegurar 

-O feminino 

-O superlativo 

absoluto 

-O superlativo 

relativo 
-Os adverbios de 

cantidade 

-O futuro dalgúns 

verbos irregulares 

- Facer una hipótese 

en presente 
-Particularidades dos 

verbos do 1º grupo 
 

-Adxectivos de 

personalidade 

-Os sentimentos 

Sons específicos 

do francés 

Repaso 

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

UNITÉ 2 

(16/17 

sesións) 
 

 

-Saudarse presentarse 

formalmente por 

teléfono 
- Formular una 

solicitude de xeito 

formal 

-Pedir información 

sobre as habitacións 

de hotel 
-Informarse sobre o 

prezo dunha 

habitación de hotel 

-Os pronomes 

persoais COD, COI, 

tónicos, reflexivos  
- Pronomes persoais 

agrupados 

-Os pronoms 

posesivos 

-C’est…qui…(la  mise 

en relief) 
-Emprego dos 

auxiliares 

-Os auxiliares cos 

verbos de movemento 

-O futuro dalgúns 
verbos irregulares 
 

-A carta formal 

- A mensaxe 

informal 

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

Nembargantes, o Departamnto 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. 

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, @ alumn@ quedará exonerad@ de face-lo exame 

final, sendo imprescindible que tivera presentado os traballos  de cada avaliación 

 ESTÁNDARES 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, axustándoo ás 
necesidades da tarefa,  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 previamente, 

de viva voz ou gravados, a 
velocidade lenta ou media 

 

Comprender o esencial en 

situacións que impliquen 

solicitude de información 

xeral 
 

Comprender o esencial en 

conversas sinxelas sobre 

temas traballados 

(descripcións, narracións, 
puntos de vista e 

opinións) 

 

Comprender o sentido 

xeral e información 

relevante en presentación 
sinxelas sobre temas 

traballados e de 

programas de televisión 

- 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 os puntos esenciais e 

detalles salientables en textos 

orais sobre temas traballados na 

unidade 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
CD 

- Comprende, nunha conversa 

formal ou entrevista, preguntas 

sobre asuntos persoais ou 

educativos, traballados 

previamente 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

- Entende o léxico traballado na 

unidade 
- Entende información relevante 

do que se lle di en xestións cotiás 

 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

- Comprende, nunha conversa 

informal, descripcións, 

narracións, puntos d vista e 
opinións 

CCL 

CAA 

CSC 
CCEC 

 

- Identifica iformación esencial 

en programas de televisión e 

presentacións sinxelas, ou en 

calquera outro soporte, sobre 

temas traballados previamente e 
cando as imaxes formen parte da 

mensaxe 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
CD 

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 presentacións breves e 

ensaiadas sobre temas 

traballados en clase  
 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Pronunciar de xeito 

intelixible aínda con erros 

 
Intercambiar infrmación 

- Observación 

sistemática no 

aula (elaboración 

de listas de 
control da 
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- Participa en conversas 
informais, breves e sinxelas, cara 

a cara ou por teléfono, utilizando 

o léxico da unidade 

 

CCL 

CAA 
CSC 

CCC 

CD 

sobre transaccións e 

xestións cotiás, usando 
un repertorio básico 

 

Interactuar en 

intercambios 

estruturados, facéndose 

entender e facendo por 
entender 

 

Producir txtos breves e 

comprensibles en 

conversas cara a cara ou 
por teléfono 

 

Dar e pedir información 

sobre datos persoais, 

expectativas, gustos…, 

sobre asuntos de interese 
persoal 

ausencia ou 

presencia de 
determinadas 

conductas e 

accións) 

 

-Exposicións 

orais no aula 
- Exames orais ó 

remate de cada 

unidade 

- Desenvólvese coa debida 

corrección en xestións e 
transaccións cotiás 

 

CCL 

CAA 

CSC 
CCEC 

CD 

 

- Desenvólvese de xeito simple 

pero correcto e suficiente nunha 

conversa formal, reunión ou 

entrevista 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

  

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

 

- Comprende e infiere elementos 

sintáctico-discursivos do texto 

- Capta o sentido xeral e os 

detalles importantes en textos 
xornalísticos breves de temática 

traballada na unidade 

CCL 

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 
información mais 

relevante en textos 

narrativos e descriptivos 

ben estruturados, 

relativos a sua propia 

experiencia 
 

Identificar 

a idea xeral e a 

información mais 

relevante en textos 
impresos ou dixitais 

breves e ben estruturados, 

sobre temas cotiás e do 

seu interese, previamente 

traballados 

 

- Control 
sistemático do 

traballo do 

alumn@ na aula 

e na 

casa(Caderno de 

clase, caderno de 
exercicios, fichas 

entregadas polo 

profesor@) 

 

-Probas escritas 
(mínimo unha)no 

exame ó remate 

de cada unidade 

 

 Recoñece e comprende o léxico 
traballado na unidade 

CCL 

CAA 
CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende correspondencia 

persoal sinxela 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende os puntos principais da 

correspondencia formal, relativa 

a asuntos do seu interese, e 

traballados previamente 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

. Entende información específica 

en páxinas web 

 

CCL 

CAA 

CSC 

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 breve na que mantén o 

ccontacto social, sobre temas do 

seu interese e traballados 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplicar estratexias para 

producir textos a partir de 

modelos e 

completar documentos  

 

- Control 

sistemático do 

traballo do 

alumn@ na casa 

(Caderno de 
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- Completa un cuestionario con 

información relativa á súa 
formación e ós seus intereses 

CCL 

CAA 
CSC 

CCEC 

Escribir mensaxes 

sinxelas con información, 
instruccions e indicacións 

básicas relacionadas con 

temas cotiás 

 

Escribir mensaxes 

sinxelas e breves, e textos 
curtos a partir de modelos 

e en calquera soporte, 

cunha presentación limpa 

e ordenada 

 
Escribir en calquera 

soporte textos breves en 

calquera rexistro, cun 

control razoable de 

expresións e estruturas 

sinxelas e un léxico 
habitual  

clase, caderno de 

exercicios, fichas 
entregadas polo 

profesor@) 

 

- Probas escritas 

(mínimo unha) 

no exame ó 
remate de cada 

unidade 

-Escribe notas e mensaxes sobre 

as temáticas traballadas na 

unidade, en diferentes soportes 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

- Escribe correspondencia formal 

básica e breve 

 
 

 

 

 

 

CCL 

CAA 
CSC 

CCEC 

CD 

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
 

IN
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 intelixibles , no oral e na 

escrita 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

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 

e no(s) exame(s) 

 

- Utilliza adecuadamente as 

convencións orais e escritas 

básicas propias do francés no 
desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito 

CCL 

CAA 

CSC 
CCEC 

CD 

- Toma en consideración 

experienzas e coñecementos 
noutras linguas  nas actividades 

de aula 

CCL 

CAA 
CSC 

CCEC 

- Participa en proxectos nos que 

se utilizan varias linguas e 

relacionados cos Temas 

transversais 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 

Comprende e comunica o 

propósito solicitado na tarefa 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA            4º ESO            1ª Avaliación            Curso 19-20 

 Sesións do periodo: 25 

 

A. – Programa 

 

Tema 1: Avaliación da condición física e mellora das capacidades físicas básicas.  

Duración aproximada: 8 sesións. 

Contidos científicos: baterías de test da condición física saudable, importancia, procedementos e 

interpretación dos resultados. A forza e a veocidade, tipos, implicacións nas actividades físicas e no 

deporte e métodos de traballo e mellora. Quecementos específicos. Identificar a participación de cada 

unha das capacidades físicas básicas nas actividades físico-deportivas e, en especial, nas modalidades 

atléticas. Deseñar con autonomía sesións de traballo das distintas cualidades físicas e quecementos 

axeitados á intensidade, especifidade e volume destas sesión. 

 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer diferentes test e probas da 

condición física saudable. Preparar e desenvolver as diferentes probas que se inclúen dentro da batería 

de probas da condición física. Valorar a importancia de coñecer o estado de saúde propio e comparar os 

resultados cos valores medios. 

 

Tema 2: O atletismo e as modalidades atléticas de vallas e lanzamento de martillo.  

Duración aproximada: 6’5 sesións. 

Contidos científicos: o atletismo e as modalidades de carreiras con vallas e o lanzamento de martillo. 

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: actividades dirixidas con soporte musical.  

Duración aproximada 8 sesións. 

Contidos científicos: Bailes populares de distintos países do mundo como actividades dirixidas con 

soporte musical. Actividades dirixidas con soporte musical como método de desenvolvemento da 

condición física e as capacidades físicas e motrices. Coreografías grupais axustando a práctica ao soporte 

musical elixido. Valoración do traballo propio e o dos compañeiros de xeito crítico e construtivo. 

 

Obxectivos de aprendizaxe básicos: coñecer e diferenciar actividades grupais con soporte musical. Elixir 

e utilizar bases musicais axeitadas para o desenvolvemento coreográfico. Deseñar e realizar coreografías 

grupais de desenvolvemento da condición física con soporte musical. Realizar voltas á calma axustadas á 

intensidade da sesión. Valorar a práctica das actividades dirixidas grupais como elemento de 

desenvolvemento da condición física e das capacidades físicas. 

 

Tema 4: Os primeiros auxilios 

Duración aproximada: 1,5 sesións 

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

común 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. 
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B.- Obxectivos actitudinais. 
 

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. Valorar o quecemento e as probas de valoración da condición física 

para coñecer e mellorar o estado de saúde. 2. Coñecer a importancia da condición física saudable para 

evitar enfermidades. 3. Recoñecer a importancia de ter niveis óptimos de forza para mellorar noutras 

habilidades resultantes. 4. Aceptar as normas de convivencia e de desenvolvemento da materia. 5. 

Participar activamente nas sesións. 6. Colocar e recoller o material utilizado durante as sesións. 6. 

Superarse individualmente, perdendo medos e inhibicións motrices. 

 

C.- AVALIACION 

C1) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A evaluación vaise efectuar en función da consecución dos estándares requeridos 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 y resultados de aprendizaje evaluables: 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      
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EFB1.4.2 50%          2   

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 

enfermedades 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 baja da asignatura por motivos médicos xustificados oficialmente: 

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

sesión. 

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

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

 

A calificación 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  (1ª AVALIACIÓN) 

 
CONTIDOS (RESUMO) 

Electrónica analóxica: compoñentes básicos, circuítos con transistores. Electrónica dixital: álxebra de Boole, 

portas lóxicas, circuítos dixitais simples. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuíto electrónico e os seus compoñentes 

elementais. B3.2.Empregar simuladores que faciliten o deseño e permitan a práctica coa simboloxía normalizada. 

B3.3.Experimentar coa montaxe de circuítos elementais e aplicalos no proceso tecnolóxico. B3.4.Realizar 

operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole na resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos. 

B3.5.Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Pequenas probas obxectivas ó rematar os contidos (cuestionarios, 

problemas...) Análise das producións dos alumnos (montaxes de taller, 

traballos de aplicación) Observación do traballo na aula-taller 

Probas específicas 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 
 

 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

Sesións 

aprox. 

Data avaliac. 

aprox. 

4º-TEB3.1.1. - Describe o funcionamento dun circuíto 

electrónico formado por compoñentes elementais. 

Peso: 10% 

Describe o funcionamento dun 

circuíto electrónico sinxelo formado 

por compoñentes elementais 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 

 
 
 
 
 
 
 
Fin outubro 

4º-TEB3.1.2. - Explica as características e as funcións 

de compoñentes básicos: resistor, condensador, díodo 

e transistor. 

Peso: 7% 

 

Explica de xeito elemental as 

funcións dos compoñentes básicos 

4º-TEB3.2.1. - Emprega simuladores para o deseño e 

a análise de circuítos analóxicos básicos, utilizando 

simboloxía axeitada. 

Peso: 1% 

 

Emprega simuladores para a 

análise de circuítos. 

4º-TEB3.3.1. - Realiza a montaxe de circuítos 

electrónicos básicos deseñados previamente. 

Peso: 8% 

 

Realiza a montaxe de circuítos 

simples previamente deseñados 

 

Metade 

novembro 

4º-TEB3.4.1. - Realiza operacións lóxicas empregando 

a álxebra de Boole. 

Peso: 2% 

 

Realiza operacións lóxicas simples 

empregando a Álxebra de Boole 

 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
Principio 

decembro 

4º-TEB3.4.2. - Relaciona formulacións lóxicas con 

procesos técnicos. 

Peso: 2% 

Escolle entre varias opcións a 

formulación lóxica que corresponde 

a un proceso técnico. 

4º-TEB3.5.1. - Resolve mediante portas lóxicas 

problemas tecnolóxicos sinxelos. 

Peso: 4% 

Resolve problemas sinxelos que 

requiran un pequeno número de 

portas lóxicas. 
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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 (excepto os que impliquen traballo directo no taller). 
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

TIC  (1ª AVALIACIÓN) 

 
CONTIDOS (RESUMO) 

Arquitectura dun computador: compoñentes básicos e características. O procesador de textos. Software de 
presentacións. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecer a arquitectura dun computador, identificando os seus compoñentes básicos, e describir as súas 
características. Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e sen eles. Utilizar 
aplicacións informáticas de escritorio para a produción de documentos. 

 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Análise das producións dos alumnos (arquivos 
informáticos) Probas específicas 

 

 
Estándares 

Grao mínimo para superar 
a área 
Indicador mínimo de logro 

SESIÓNS 
APROX. 

Data 
avaliac. 
aprox. 

4º-TICB2.4.1 - Analiza e coñece diversos compoñentes físicos 
dun computador, as súas características técnicas e as 
conexións entre eles. 
Peso: 5.5% 

Identifica e describe 
diferentes elementos 
hardware dun computador. 

 
 
 

6 

 
 

Principio 
outubro 

4º-TICB2.5.1 - Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais. 
Peso: 0.5% 

Diferencia elementos da 
comunicación con fíos dos 
usados na inalámbrica. 

4º-TICB3.1.1 - Elabora e maqueta documentos de texto con 
aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, 
imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de 
deseño, e interactúa con outras características do programa. 
Peso: 18% 

Presenta un documento 
elaborado cun procesador 
de textos que inclúa imaxes 
e elementos de formato 
básicos. 

 
 

16 

 

Principio 
Novembro 

4º-TICB3.2.1 - Integra elementos multimedia, imaxe e texto na 
elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a 
maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai 
dirixido. 
Peso: 8% 

Elabora unha presentación 
con texto e imaxes que 
cumpla cunha función 
indicada. 

 
 

9 

 

Principio 
decembro 

 

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 cunha proba os estándares de maior 
peso non superados (a nova nota substituirá á anterior para a media ponderada). 
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MÚSICA 

 
ASIGNATURA: MÚSICA  

CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 19-20 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE 1: “Perseguindo o son” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1.- As primeiras gravacións: o fonógrafo e o gramófono. Técnicas de grabación 

primitivas. O nacemento da industria discográfica. E audicións. 2.-A aplicación da 

electricidade: o micrófono, o amplificador e o altavoz. O tocadiscos. O magnetófono. O 

sistema estereofónico. 3.- A gravación por pistas. E audicións. 4.-O estudio de grabación. 

O productor musical. Taller profesional: profesións de inxeniero de son, o mezclador e o 

productor musical. 5.- Os novos sons: instrumentos electrófonos. Efectos e filtros sonoros. 

E audicións. 6.-A crítica como medio de información e valoración do feito musical. 7.-

Escoita o primeiro disco máis vendido: ¿Qué vas a escoitar?. A ópera e a indurstria 

discofráfica. E audicións. 8.-Linguaxe musical: Notas a contratempo, a tonalidade e escalas 

maiores. Pentagrama, clave e nome das notas, liñas adicionais, figuras e silencios. 9.-

Taller de interpretación: Interpreta “Mary had a little lamb” ou outra peza que determine o 

profesor. 10.-O son no túnel do tempo. 11.-Traballo co aprendido. 12.-Estratexias para o 

estudio: o tratamento da información. 13.- A búsqueda de videos na rede sobre grabacións 

antigas de cantantes e músicos. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1.Coñecer e explicar as técnicas de grabación primitivas. 

1.2.Identificar as audicións e recoñecer auditivamente as características das audicións 

desta unidade, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, características 

musicais e crítica.  2.1.Saber e explicar en qué consiste a grabación por pistas. 

2.2.Identificar as audicións e recoñecer auditivamente as características das audicións, 

indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, características musicais e 

crítica.   3.1.Coñecer e explicar os novos sons e os efectos e filtros sonoros e a súa utilidade 

no ámbito musical. 3.2.Identificar as audicións e recoñecer auditivamente as características 

das audicións, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, características 

musicais e crítica. 3.3.Analizar críticas musicais utilizando un vocabulario adecuado. 

4.Coñecer e explicara ópera e industria discográfica e escoitar unha das primeiras 

grabacións que se comercializaron identificandoa e recoñecendo auditivamente as 

características da audición, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, 

características musicais e  crítica. 5.1.Interpretar vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou 

instrumental Orff, e/ou pequena percusión, a determinar polo profesor) e memorizar 

partituras demostrando unhas destrezas básicas de interpretación, e crear e improvisar 

esquemas melódicos-rítmicos. 5.2.Coñecer e explicar as notas a contratempo e a 

tonalidade e as escalas maiores, pentagrama, clave e nome das notas, liñas adicionais, 

figuras e silencios dunha forma teórica e práctica oral e escrita.  6.Coñecer e explicar as 

primeiras grabacións e en qué consistía o fonógrafo e o gramófono.   7.Coñecer e explicar 

as técnicas de grabación co fonógrafo e o  gramófono.  8.Coñecer e explicar o nacemento 

da industria discográfica e dos aparatos e sistemas de grabación e de reproducción de son.  

9.Coñecer e explicar os sistemas de grabación e reproducción do son que empezaron a 

utilizala electricidade. 10.Saber en qué consiste a grabación por pistas e a vantaxe que 

supón. 11.Comprender e explicar a función do estudio de grabación na producción musical 

e das figuras do productor musical, inxeniero de son e mezclador. 12.Saber buscar contido 

audiovisual en Internet. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Coñece, sabe e explica as técnicas de grabación 



77 
 

primitivas. 1.2.Identifica as audicións e recoñece auditivamente as características das 

audicións, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, características 

musicais e crítica. 2.1.Sabe e explica en qué consiste a grabación por pistas. 2.2.Identifica 

as audicións e recoñece auditivamente as características das audicións, indicando título, 

autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, características musicais e crítica. 3.1.Coñece, 

sabe e explica os novos sons e os efectos e filtros sonoros e a súa utilidade no ámbito 

musical. 3.2.Identifica as audicións e recoñece auditivamente as características das 

audicións, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, características 

musicais e crítica. 3.3.Analiza críticas musicais utilizando un vocabulario adecuado.  

4.1.Coñece e explica a ópera e industria discográfica e escoita unha das primeiras 

grabacions que se comercializaron identificandoa e recoñecendo auditivamente as 

características da audición, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, 

características musicais e crítica. 5.1.Interpreta vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou 

instrumental Orff, e/ou pequena percusión, a determinar polo profesor) e memoriza 

partituras demostrando unhas destrezas básicas de interpretación, e crea e improvisa 

esquemas melódicos-rítmicos.  5.2.Coñece, sabe e explica as notas a contratempo, a 

tonalidade e as escalas maiores, pentagrama, clave e nome das notas, liñas adicionais, 

figuras e silencios dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 6.1.Coñece, sabe e explica 

as primeiras grabacións e en qué consiste o fonógrafo e o gramófono. 7.1.Coñece, sabe e 

explica as técnicas de grabación co fonógrafo e o gramófono. 8.1.Coñece e explica o 

nacemento da industria discográfica e dos aparatos e sistemas de grabación e de 

reproducción de son. 9.1.Coñece, sabe e explica os sistemas de grabación e reproducción 

do son que empezaron a utilizar a electricidade. 10.1.Sabe en qué consiste a grabación por 

pistas e a vantaxe que supón. 11.1.Comprende, sabe e explica a función do estudio de 

grabación na producción musical, e das figuras do productor musical, inxeniero de son e 

mezclador. 12.1.Sabe buscar contido audiovisual en Internet. 

TEMA 2: UNIDADE 2: “Datos sonoros” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1.-O son analóxico e o son dixital. O proceso de dixitalización: o son dixital. 2.-

O sistema MIDI. Os aparatos interconcectados. E audicións. 3.-Soportes e formatos do son 

dixital. Soportes dixitais de almacenamento. Formatos de audio dixital. 4.-A informática na 

música. A creación musical con ordenadores. A gravación musical con ordenadores. O 

arreglo musical e o arreglista. Taller profesional: profesións relacionadas coa informática 

musical. 5.-Escoita unha remasterización: ¿Qué vas a escoitar?. O estilo jazz 

remasterizado. E audicións. 6.-Linguaxe musical: Signos de prolongación: puntillo, ligadura 

e caldeirón. Alteracións. Alteracións propias e accidentais. Escala pentatónica. 7.-Taller de 

interpretación: Interpreta “Mull of Kintyyre” ou outra peza que determine o profesor. 8.-A 

rematerización: ¿maquillaxe texnolóxico ou marketing?. 9.-Traballa co aprendido. 10.-Os 

formatos de audio dixital. 11.-Glosario de vocabulario de repaso sobre términos, nomes, 

cronoloxía, etc, de diferentes períodos da historia da música, estilos e culturas musicais. 
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer e explicar as técnicas de remasterización. 2. 

Identificar as audicións desta unidade e recoñecer auditivamente as características das 

audicións desta unidade, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, 

características musicais e crítica. 3. Exponer de forma crítica a opinión persoal respecto a 

distintas músicas e eventos musicais, argumentándoa en relación coa información obtida en 

distintas fontes: libros, críticas, programas de concertos, publicidade, etc. 4.1.Interpretar 

vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou instrumental Orff, e/ou pequena percusión, a 

determinar polo profesor) e memorizar partituras demostrando unhas destrezas básicas de 

interpretación, e crear e improvisar esquemas melódicos-rítmicos. 4.2. Coñecer e explicar 

os signos de prolongación: puntillo, ligadura e caldeirón, as alteracións, as alteracións 

propias e accidentais e a escala pentatónica, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 

5.Coñecer e explicar o son analóxico e o son dixital. 6.Coñecer e explicar qué é o sistema 

MIDI e os componentes que o conforman. 7.Ter conocemento e explicar os principais 

aparatos dixitais conectados co sistema MIDI. 8.Ter conocemento e explicar os diferentes 

soportes e formatos do son dixital. 9.Definir e describir cada un dos términos, nomes, 

cronoloxía, etc de diferentes períodos da historia da música, estilos e culturas musicais que 

se dan no glosario de vocabulario de repaso 10.Saber e explicar diferentes software 

musicales. 11.Coñecer e explicar as vantaxes dos ordenadores nun estudio de grabación. 

12.Coñecer e explicar a profesión de arreglista informático e as profesións relacionadas coa 

informática musical. 13.Saber e explicar os distintos formatos de audio digital. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, sabe e explica as técnicas de 

remasterización. 2.Identifica as audicións desta unidade e recoñece auditivamente as 

características das audicións, indicando título, autor, forma ou xénero, estilo/época, espazo, 

características musicais e crítica. 3.Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario 

axeitado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 

4.1.Interpretar vocal e instrumentalmente (frauta, e/ou instrumental Orff, e/ou pequena 

percusión, a determinar polo profesor) e memoriza partituras demostrando unhas destrezas 

básicas de interpretación, e crea e improvisa esquemas melódicos-rítmicos. 4.2.Coñece, 

sabe e explica os signos de prolongación: puntillo, ligadura e caldeirón, as alteracións, as 

alteracións propias e accidentais e a escala pentatónica, dunha forma teórica e práctica oral 

e escrita. 5.1.Coñece, sabe e explica o son analóxico e o son digital. 6.1.Coñece, sabe e 

explica qué é o sistema MIDI e os compoñentes que o conforman. 7.1.Ten coñecemento e 

explica os principais aparatos dixitais conectados co sistema MIDI. 8.1.Ten coñecemento e 

explica os diferentes soportes e formatos do son dixital. 9.Define e describe cada un dos 

términos, nomes, cronoloxía, etc de diferentes períodos da historia da música, estilos e 

culturas musicais que se dan no glosario de vocabulario de repaso. 10.1.Sabe e explica 

diferentes software musicales. 11.1.Coñece, sabe e explica as vantaxes dos ordenadores 

nun estudio de grabación. 12.1.Coñece e explica a profesión de arreglista informático e as 

profesións relacionadas coa informática musical. 13.1.Sabe e explica os distintos formatos 

de audio digital. 

TEMA 3: UNIDADE 3: “A difusión musical” 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1.-A chegada da radiocomunicación. A orixe da radio. Os sistemas de 

transmisión. 2.-A utilización da radio. A música entra na radio. As obras radiofónicas: 

radioteatro. A radiofórmula. 3.-A música na televisión. A composición musical para 

televisión. O videoclip. E audicións. 4.-A música en internet. O streaming. Internet e as 

compañias discográficas. As redes sociais. Taller professional: Técnico encargado dos 

efectos de son. 5.-Escoita unha cuña publicitaria: ¿qué vas a escoitar?. As cuñas 

publicitarias radiofónicas. E audicións. 6.-Linguaxe musical: Síncopas. Acordes tríadas 

maiores e menores. Cifrado de acordes. 7.-Taller de interpretación: Interpreta “Evary Breath 
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you take” ou outra peza que determine o profesor. 8.-A revolución da tableta: todo nun 

bolsillo. 9.-Traballa co aprendido. 10.-Glosario de vocabulario de repaso sobre términos, 

nomes, cronoloxía, etc, de diferentes períodos da historia da música, estilos e culturas 

musicais. 11.-Un programa de radio: traballo. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer e explicar as cuñas publicitarias e recoñecer 

auditivamente as características do anuncio radiofónico, identificalo, e indicar a crítica. 

2.1.Coñecer e explicar o videoclip e recoñecer visual e  auditivamente as características dun 

videoclip, identificalo e indicar a crítica. 3.1.Interpretar vocal e instrumentalmente (frauta, 

e/ou instrumental Orff, e/ou pequena percusión, a determinar polo profesor) e memorizar 

partituras demostrando unhas destrezas básicas de interpretación, e crear e improvisar 

esquemas melódicos-rítmicos. 3.2. Coñecer e explicar as síncopas, os acordes tríadas 

maiores e menores., e o cifrado de acordes, dunha forma teórica e práctica oral e escrita. 

4.Crear unha grabación dun programa de radio. 5. Ter coñecemento e explicar a chegada 

da radiocomunicación, a orixe da radio e os sistemas de transmisión. 6.Coñecer e explicar a 

utilización da radio e cómo era na súa orixe a música da radio, as obras radiofónicas e a 

radio fórmula. 7.Saber e explicar a música na televisión e a súa importancia. 8.Coñecer e 

explicar os escenarios que ofrece a televisión á composición musical e o videoclip. 

9.1.Saber e explicar a música en Internet e o potencial de Internet para o acceso e consumo 

da música. 9.2.Coñecer e explicar a profesión de técnico encargado de efectos de son. 

10.Definir e describir cada un dos términos, nomes, cronoloxía, etc de diferentes períodos 

da historia da música, estilos e culturas musicais que se dan no glosario de vocabulario de 

repaso. 11.Adquirir estratexias de búsqueda de jingles publicitarios. 12.Coñecer e explicar 

as redes sociais  como ferramentas de difusión da música. 13.Coñecer e explicar o 

streaming e en qué consiste o sistema de distribución de audio ou video por Internet. 

14.Aplicar diferentes técnicas de gravación, analóxica e dixital, para rexistrar as creacións 

propias, interpretacións e outras mensaxes musicais. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Coñece, sabe e explica as cuñas publicitarias e 

recoñece auditivamente as características do anuncio radiofónico, identificao e indica a 

crítica. 2.1.Coñece, sabe e explica o videoclip e recoñece visual e auditivamente as 

características dun videoclip, identificao e indica a crítica. 3.1.Interpreta vocal e 

instrumentalmente (frauta, e/ou instrumental Orff, e/ou pequena percusión, a determinar 

polo profesor) e memoriza partituras demostrando unhas destrezas básicas de 

interpretación, e crea e improvisa esquemas melódicos-rítmicos. 3.2.Coñece, sabe e explica 

as síncopas, os acordes tríadas maiores e menores., e o cifrado de acordes, dunha forma 

teórica e práctica oral e escrita. 4.1.Crea unha grabación dun programa de radio. 

5.1.Coñece, sabe e explica a chegada da radiocomunicación, a orixe da radio e os sistemas 

de transmisión. 6.1.Coñece, sabe e explica a utilización da radio e cómo era na súa orixe a 

música da radio, as obras radiofónicas e a radio fórmula. 7.1.Sabe, coñece e explica a 

música na televisión e a súa importancia. 8.1.Coñece, sabe e explica os escenarios que 

ofrece a televisión á composición musical e o videoclip. 9.1.Sabe, coñece e explica a 

música en Internet e o potencial de Internet para o acceso e consumo da música. 9.2. 

Coñece, sabe e explica a profesión de técnico encargado de efectos de son. 10.Define e 

describe cada un dos términos, nomes, cronoloxía, etc de diferentes períodos da historia da 

música, estilos e culturas musicais que se dan no glosario de vocabulario de repaso. 

11.1.Adquire estratexias de búsqueda de jingles publicitarios. 12.1.Coñece, sabe e explica 

as redes sociais  como ferramentas de difusión da música. 13.Coñece, sabe e explica o 

streaming e en qué consiste o sistema de distribución de audio ou video por Internet. 

14.Aplica diferentes técnicas de gravación, analóxica e dixital, para rexistrar as creacións 

propias,  interpretacións e outras mensaxes musicais. 

TEMA 4: UNIDADE 4 
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 DURACIÓN APROXIMADA:  

 CONTIDOS:  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:. 

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 a metade da unidade 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, 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 e 3. 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:       

   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, e na 

creación e improvisación de esquemas melódicos-rítmicos. Aclaración: O 

departamento de música acordou que cada profesor determinará se a parte 
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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 15% na nota da 1ª avaliación, que se traducen en 1’5 
puntos. 

 Os exames valóranse cun 85% na nota da 1ª avaliación, que se traducen en 8’5 puntos. 
Deses 8’5 puntos, 6’5 puntos corresponden ó/s exame/s escrito/s e 2 puntos ó examen 
oral. 

 
Nota da 1ª avaliación= exame ou exames escritos: 65% (6’5 ptos) + examen práctico-oral: 20% 
(2 ptos) + traballo diario: 15% (1’5 ptos) = 100% = 10 ptos. 

 
O grao mínimo de consecución para superar a avaliación afecta ós dous apartados: ós 
exámenes e ó 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: 3’25 puntos serán do examen ou 
exames escritos, 1 punto do examen práctico oral, e 0’75 ptos do traballo diario. 

O estándar B2.3.1 [Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música] aplícase a todos os 
contidos da programación de música de 4º ESO.  

 
 
Traballos obrigatorios: o profesor determinará se se fan nunha única avaliación ou en diferentes 
avaliacións e sempre tendo en conta a valoración de cada un dos tres estándares seguintes:  

 EstándarB1.3.1-Coñece e utiliza axeitadamente diferentes técnicas, recursos e procedementos 

compositivos para elaborar arranxos musicais, improvisar e compoñer música. Este estándar 

valorarase polo menos nunha das avaliacións. Valoración: Desde 0'166 ata a valoración total do 

traballo diario na nota de avaliación (15% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 5’01% na nota da 3ª 

avaliación). 

 EstándarB3.4.2.-Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expoñer os contidos de maneira 

clara. Este estándar valorarase polo menos nunha das avaliacións. Valoración: Desde 0'166 ata 

a valoración total do traballo diario na nota de avaliación (15% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 

5’01% na nota da 3ª avaliación). 

 EstándarB4.5.2.-Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver 

dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónomo. Este estándar valorarase polo menos nunha 

das avaliacións. Valoración: Desde 0'166 ata a valoración total do traballo diario na nota de 

avaliación (15% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 5’01% 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. 

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

 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 
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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 ptos) + nota da 2ª avaliación: 33'3% (3'33 
ptos) + exames do terceiro trimestre: 28’39 % (2’839 ptos) + traballo diario do terceiro 
trimestre: 5’01 % (0’501 pto) = 100% = 10 ptos 
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RELIXIÓN 

 
ASIGNATURA:   INGLÉS  
CURSO:   4º ESO                                  AVALIACIÓN:   1ª                      2019 - 2020 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1:  
 DURACIÓN APROXIMADA: 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :  
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Criterios de avaliación): 

 
TEMA 2:  
 DURACIÓN APROXIMADA: 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS : 
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS: 

 
TEMA 3:  
 DURACIÓN APROXIMADA: 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS:¡Error! Marcador no definido. 
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS: 

 
B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS  
B1) DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente  2.-Traer o material preciso  3.-Esforzarse e mostrar 
interese por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar dúbidas 6.-Organizarse para levar as   
tarefas ó día  7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo  8.- Ser respetuoso e observar as normas de convivencia  9.-  
Respectar as diferencias  10.-Rexeitar a violencia física e verbal  11.-Mostrarse solidario 
B2) ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE:  
 
C.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Control dos apuntes, os exercicios de cada tema e un pequeño traballo de investigación. 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Temas 1, 2 e 3.  
  EXAMEN 2:        
   DATA APROXIMADA:  
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
      
  EXAMEN 3: (excepción á regla)       
   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Especificar a materia que entra e o tipo  de exame 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      
  Control dos exercicios, as libretas e o traballo que se lle pedirá  a cada un por avaliación. 
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo diario:    50 %      
  Exames…….: 50 %      
 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  Coñecementos: Exames (50%) e control do traballo diario 
  Actitudes: ). 
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RECUPERACIÓN: 
  Mediante un examen : Data aproximada: Especificar a semana aproximada 
  Sen exame   

   
NOTA FINAL:  

   
PLAN LECTOR: 

  Non  ten incidencia nas notas de avaliación      
  Tense en conta nas notas de avaliación:       
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VALORES ÉTICOS 
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FILOSOFÍA 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 

MATERIA : EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 
 
CURSO: 4º ESO                                    AVALIACIÓN:1ª                     ANO ACADÉMICO:19/20 
 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS: 

1.- A linguaxe plástica e visual na creación da composición artística.  2.- A cor como ferramenta 
simbólica. 3.- Técnicas de expresión gráfico-plásticas. Experimentación con diversos materiais. 
Interese pola investigación sobre materias, soportes, técnicas e ferramentas con fins concretos. 
Iniciativa, creatividade e autoesixencia no proceso de produción propio.  
4.- Utensilios de debuxo técnico: estudo e manexo. 5.- Trazados xeométricos: cuadriláteros, 
polígonos regulares e división da circunferencia. 6.- Tanxencias e enlaces. 7.- Aplicación dos 
procedementos de trazados xeométricos no deseño de motivos xeométricos. 
 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

1.- Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e 
visual. 2.- Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. 3.- Realiza obras plásticas 
experimentando e utilizando diferentes soportes e técnicas, valorando o esforzo de superación 
que supón o proceso creativo. 4.- Elixe os materiais máis axeitados para a realización de 
proxectos artísticos. 5.- Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto estado, e 
achégao á aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 6.- Entende o proceso de 
creación artística e as súas fases, e aplícao á produción de proxectos persoais. 7.- Resolve 
problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos utilizando con precisión os materiais de 
debuxo técnico. 8.- Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces. 9.- Resolve e analiza 
problemas de configuración de formas xeométricas planas e aplícao á creación de deseños 
gráficos. 

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 sexa 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: Última semana de Novembro 
    
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 diariamente, 

avaliados mediante o control escrito polo profesor. Porcentaxe da nota (10%) 

 A nota da avaliación parcial será a suma das tres porcentaxes indicadas. 
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Para aprobar a avaliación é  obrigatorio ter entregados todos os traballos feitos 

durante o trimestre, e cunha cualificación positiva nunha porcentaxe dun 70%. 

 
  

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. Só 
realizarán exame teórico os alumnos que acadasen menos dun 3 na nota do exame da avaliación. 

 
AVALIACIÓN FINAL: 

A nota final de Xuño será a media aritmética 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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LATÍN 

 

LATÍN-4º ESO 

4º ESO  trimestre 1º (1ª Aval.) CURSO 2019-2020. 
 

A.-PROGRAMA 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 28 Horas 
CONTIDOS 

  OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Estándares de aprendizaxe básicos) 
 

 

• O indoeuropeo. Latín culto e latín vulgar. As linguas romances.   
•  Historia da escritura. O abecedario latino. Os fonemas e acentuación latinos. Os números 

romanos. 
• Palabras patrimoniais e cultismos. Composición e derivación. Latinismos. 
• Ubicación e fundación de Roma: a monarquía, a república e o imperio. Caída de Roma. 
• As categorías gramaticais. 
• Os casos latinos e as súas funcións básicas. A estructura da frase latina. 
• O enunciado dos sustantivos latinos. 1ª e 2ª declinacións (Sustantivos). O enunciado dos 

adxectivos latinos. Os Adxectivos do primeiro tipo. Os adxectivos latinos: morfoloxía e uso. 
• O verbo latino. As catro conxugacións regulares. Conxugacións: o presente do indicativo. 

O Pretérito Imperfecto de Indicativo. O verbo sum. 
•  O sistema preposicional: principais preposicións. 
• Técnicas de análise e traducción. 
•  Vocabulario básico que debe ser memorizado. 
• Introdución á evolución das palabras latinas  ó castelán e ó galego. Palabras patrimoniais, 

cultismos e semicultismos. A evolución semántica. Regras e principios básicos na evolución 
fonética. As vocais, os ditongos, as consoantes xordas, o –m final. 

13.-Recoñecer e ler nos diferentes sistemas de escritura (grego e latín).    
14..-Evolucións sinxelas sobre textos de palabras latinas   

    15.-Facer uso das expresións helénicas e latinas en redaccións curtas 
 

 

B.-ELEMENTOS TRANSVERSAIS: 
  DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente  2.-Traer o material preciso  
3.-Esforzarse e mostrar interese por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e 
plantexar dúbidas   6.-Organizarse para levar as tarefas ó día  7.-Ser ordenado e coidadoso no 
traballo  8.- Ser respetuoso e observar as normas de convivencia  9.-Respectar as diferencias  
10.-Rexeitar a violencia física e verbal  11.-Mostrarse solidario 
 
  
 

ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: 1 Respectar as diferencias  2 Rexeitar a violencia física 
e verbal   

 

C.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 
DE CONTROL DO TRABALLO:   1.  Caderno da asignatura 

                2.  Probas orais e escritas 

EXAMES: 
  EXAME 1: 

DATA APROXIMADA: do 16 ó 25 de Outubro 
CONTIDOS: Períodos da Historia de Roma. Pronuncia e escrita do 



91 
 

latín. Conceptos básicos de sintaxe: os casos e as súas función. Os 
sustantivos da 1º Declinación. O enunciado dos verbos. O Presente de 
Indicativo dos Verbos. . As funcións sintácticas básicas da frase; técnicas de 
análise e de traducción. Conceptos básicos de sintaxe: os casos e as súas 
función. 

 

EXAME 2: 
DATA APROXIMADA: do 12 ó 22 de Novembro 

CONTIDOS: Os sustantivos da 1º e 2º Declinación. Os adxectivos do 
1º Tipo (2-1-2). O Presente de Indicativo e Pret. Impf. Ind. dos verbos. As 
funcións sintácticas básicas da frase; a análise e traducción. 

 

EXAME 3º (=’EXAMEN DE AVALIACIÓN’): 
DATA APROXIMADA: do 2 ó 13 de Decembro. 
CONTIDOS: Os sustantivos da 1º e 2ª Declinacións.. Os adxectivos 

do 1º Tipo (2-1-2). Os sustantivos da 3ª declinación (Imparisílabos) . O Pres. 
Ind. e o  Pret. Impf. Ind. dos verbos. 

 

ESTRUCTURA DOS EXAMES: 
Sempre constarán de 2 partes: exercicios de Morfoloxía (5 puntos); e 

frases (Análise, vocabulario, traducción), (5 puntos). 
 

  NOTA DE COÑECEMENTOS 
   Notas do traballo diario en clase: 10% 
   Exames escritos: 90% 

   

NOTA  DA AVALIACION: 

   Logro dos est. de aprend. no trab. diario de clase: 10% 

   Logro dos estándares de aprend. na proba escrita: 90% 
   

                      RECUPERACION: 

• NON SE REALIZARÁ UN EXAME DE RECUPERACIÓN. Se se aproba a 
seguinte avaliación, considérase aprobada a anterior (en caso de que esta 
quedase suspensa). 

• NOTA FINAL: Obterase da media ponderada das calificacións dos dous exames de avaliación, 
podendo subir ou baixar ata 1 punto polas anotacións do profesor/a sobre o traballo diario e de 
clase, o logro dos estándares de aprendizaxe, e a actitude e comportamento do alumno/a; así 
como a realización de tarefas e deberes encargados para casa.  En todo caso, o segundo exame 
da Avaliación deberá ter máis dun 4,80 para aprobar a avaliación. 
 

NOTA DA 

AVALIACIÓN 

FINAL 

 

Hai que advertir que, ó tratarse dunha asignatura lingüística non divisible en 

compartimentos estancos por avaliacións, a nota da Avaliación Final do curso 

será a media ponderada das tres avaliacións, de modo que terá un maior peso a 

nota da 3ª Avaliación. Hai que recordar que se se aproba a avaliación seguinte, 

recupérase a anterior. En caso de suspender a 3ª Avaliación, suspenderase a 

Avaliación Final. En todo caso, a nota da Avaliación Final non poderá ser inferior 

á da 3ª Avaliación.  Dado que nos exames da 3ª Avaliación se demostrará o 

desempeño de competencias traballadas ó longo de todo o curso, aqueles 

alumnos que teñan unha o dúas avaliacións suspensas recuperaranas se 

aproban a 3ª Avaliación. Por suposto, a cualificación da terceira avaliación terá 

en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que, se un alumno/a ten 
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suspensas a 1ª e a 2ª Avaliacións, en caso de aprobar a 3ª, aprobará a 

Avaliación final, coa mesma nota obtida na 3º Avaliación.  En todo caso, 

repetimos, a nota da 3ª Avaliación non poderá ser inferior á da 3ª Avaliación.  
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ECONOMÍA 

 

MATERIA : ECONOMÍA 

 
CURSO: 4º ESO                               AVALIACIÓN: 1ª                     ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: QUE É A ECONOMÍA? 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 

CONTIDOS: 1.1 Economía como ciencia: actividade económica e sociedade. 1.2 Principios 

na toma de decisións económicas. 1.3 Escaseza, elección e asignación de recursos. Custo de 

oportunidade. 1.4 As relacións económicas básicas e a súa representación.  
  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o 

impacto permanente das decisións económicas na vida das persoas. CB1.2. Identificar a 

terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, e familiarizarse con eles. 

CB1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións económicas 

básicas cos condicionantes de recursos e as necesidades. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 

necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos de calquera 

economía, e comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas 

as decisións teñen consecuencias. ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. ECB1.3.2. Aplica 

razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

 
 

TEMA 2: PENSAR COMO UN ECONOMISTA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 

CONTIDOS: 2.1 O método na economía: modelos económicos. 2.2 Fronteira de posibilidades 

de producción. 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o 

impacto permanente das decisións económicas na vida das persoas. CB1.2. Identificar a 

terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, e familiarizarse con eles. 

CB1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións económicas 

básicas cos condicionantes de recursos e as necesidades 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver 

problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas 

limitacións. ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. 

ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. ECB1.3.1. Representa as 

relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. ECB1.3.2. Aplica 

razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

 
 

 

TEMA 3: A PRODUCIÓN E O CRECEMENTO ECONÓMICO 
 DURACIÓN APROXIMADA: 8 

CONTIDOS: 3.1 Proceso produtivo e factores produtivos. 3.2 Sectores da actividade 

económica. 
 
 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3. CB2.2. Analizar as características principais 

do proceso produtivo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2 ECB2.2.1. Analiza os tipos de 

factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. ECB2.2.2. 

Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. 
 

TEMA 4: COMO FUNCIONAN AS EMPRESAS 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 

CONTIDOS: 4.1. A empresa e o/a empresario/a. 4.2 Elementos, funcións e obxectivos da 

empresa. 4.3 Clases de empresas. 4.4 Formas xurídicas da empresa. 4.5 Fontes de 

financiamento das empresas. Novas formas de financiamento. 4.6 Ingresos e custos da 

empresa: clasificación. 4.7 Resultados da empresa. 

 
 
: 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CB1.2. CB1.3. B2.1. Describir os tipos de empresas e as 

formas xurídicas das empresas, e relacionar con cada unha coas súas esixencias de capital e as 

responsabilidades legais dos/das propietarios/as e xestores/as, así como as interrelacións das 

empresas no seu contorno inmediato. B2.3. Identificar as fontes de financiamento das 

empresas. 

B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e custos dunha empresa, 

calculando o seu beneficio. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECB1.2.1. ECB1.3.2. ECB2.1.1. Distingue as formas 

xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución e coas 

responsabilidades legais para cada tipo. ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de 

empresas máis apropiadas en cada caso, en función das características concretas, aplicando o 

razoamento sobre clasificación das empresas. ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de 

empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno 

máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o 

financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as 

implicacións na marcha da empresa. ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha 

empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e 

interpreta os resultados. 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS:  

En cada unha das unidades didácticas nas que se distribúen os contidos da programación, os 

indicadores de avaliación serán os tipos de tarefas e outros instrumentos de avaliación que emprega 

cada profesor/a.  Os indicadores de avaliación deben contribuír  a que o alumnado logre adquirir as 

competencias referidas nelas (unidades didácticas). 

Poden considerarse no procedemento de avaliación os seguintes instrumentos: 

 Realización de probas escritas (exames) de varias unidades, dous exames por avaliación.   

 EXAMEN 1: DATA  APROXIMADA:    do 17  ao  25 de outubro  do 25 ó 31 de outubro      
 

          

    Proba escrita, referida ás unidades 1 e 2, que incluirá preguntas  de reprodución de 

contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación de contidos 

próximos, de resolución de problemas e de  elaboración e interpretación de 

gráficos      
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  EXAMEN 2: DATA APROXIMADA:  do 2 ao 12 de decembro 

          

    Proba escrita, referida ás unidades 1, 2,3 e parte da 4, que incluirá preguntas  de 

reprodución de contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación 

de contidos próximos, de resolución de problemas e de  elaboración e interpretación de 

gráficos.      

 

 

 Outros instrumentos: Recollida de datos por análises sistemático do traballo do alumno. Observación 

na aula. Carpeta. Realización de probas escritas ao largo da unidade didáctica. Valoración de traballos 

(individuais, en grupo) e actividades programadas, participación na clase. Valoración cualitativa do 

progreso do alumno. Actitude. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Para a cualificación do alumno/a terase en conta: 

 O 60% da nota de cada avaliación procederá da obtida nos exames. Nestas probas indicaranse os 

estándares dos que vai ser avaliado e a súa cualificación. 

 A nota de exame será a media aritmética das obtidas nos dous que se realizan en cada avaliación 

 A nota procedente dos outros instrumentos de avaliación  contará como máximo nun 40% 

 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco 

 

 

 

RECUPERACIÓN:   

Mediante un exame  a realizar no mes de xaneiro e traballos individuais ao longo do segundo 

trimestre. 

 

NOTA FINAL:  A nota final será a da terceira avaliación.  Aproban os alumnos con media de 

cinco.   

 Nota da terceira avaliación, terase en conta para obtela: a nota da primeira 

avaliación, a nota da segunda avaliación e a nota lograda nos exames e demais 

instrumentos de avaliación da terceira avaliación.    
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INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL 

MATERIA : Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial 

CURSO: 4º ESO                               AVALIACIÓN: 1ª                     ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 

CONTIDOS:  1.1. Autonomía e autocoñecemento. 1.2 A iniciativa emprendedora e o/a 

empresario/a na sociedade. 1.3. Intereses, aptitudes e motivacións persoais para a carreira 

profesional. 
  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.1. Describir as calidades persoais e as destrezas 

asociadas á iniciativa emprendedora, analizando os requisitos de distintos postos de traballo e 

actividades empresariais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as 

actitudes, as aspiracións e a formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, e 

describe a actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e benestar 

social. IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu 

contorno, os tipos de empresa que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, 

razoando os requisitos para o desempeño profesional en cada un deles. 

 

TEMA 2: CARREIRA PROFESIONAL 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 

CONTIDOS: 2.1 Itinerarios formativos e carreiras profesionais. 2.2 Proceso de procura de 

emprego en empresas do sector. 2.3 Autoemprego. 2.4 Proceso de toma de decisións sobre o 

itinerario persoal. 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio 

comprendendo as posibilidades de emprego, o autoemprego e a carreira profesional, en 

relación coas habilidades persoais e as alternativas de formación e aprendizaxe ao longo da 

vida. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira 

profesional propia relacionando as posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións 

persoais, e valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 

 
 

 

TEMA 3: O TRABALLO E AS RELACIÓNS LABORAIS 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 

CONTIDOS: 3.1 Dereito do traballo. 3.2  Dereitos e deberes derivados da relación laboral. 

3.3. Contrato de traballo e negociación colectiva. 

 
 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable 

coñecendo os seus dereitos e deberes como tal, valorando a acción do Estado e da Seguridade 

Social na protección da persoa empregada, e comprendendo a necesidade de protección dos 

riscos laborais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións 

que interveñen nas relacións entre os/as traballadores/as e as empresas, en relación co 

funcionamento do mercado de traballo. IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se 

derivan das relacións laborais, e compróbaos en contratos de traballo e documentos de 

negociación colectiva. 

TEMA 4: A SEGURIDADE SOCIAL E OS RISCOS LABORAIS 
 DURACIÓN APROXIMADA: 8 
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CONTIDOS: 4.1 Seguridade Social. Sistema de protección. Emprego e desemprego. 4.2 

Protección do/da traballador/a e beneficios sociais. 4.3 Riscos laborais. Normas. Planificación 

da protección na empresa. 

 

 
 
: 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable 

coñecendo os seus dereitos e deberes como tal, valorando a acción do Estado e da Seguridade 

Social na protección da persoa empregada, e comprendendo a necesidade de protección dos 

riscos laborais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da 

Seguridade Social e as obrigas dos/das traballadores/as e dos/das empresarios/as dentro deste, 

así como as prestacións mediante procuras nas web institucionais, valorando a súa acción 

protectora ante as continxencias cubertas. IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral 

máis habituais nos sectores de actividade económica máis salientables no ámbito, e indica os 

métodos de prevención legalmente establecidos, así como as técnicas de primeiros auxilios 

aplicables en caso de accidente ou dano. 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS:  

En cada unha das unidades didácticas nas que se distribúen os contidos da programación, os 

indicadores de avaliación serán os tipos de tarefas e outros instrumentos de avaliación que emprega 

cada profesor/a.  Os indicadores de avaliación deben contribuír  a que o alumnado logre adquirir as 

competencias referidas nelas (unidades didácticas). 

Poden considerarse no procedemento de avaliación os seguintes instrumentos: 

 Realización de probas escritas (exames) de varias unidades, un exame por avaliación.   

 EXAMEN 1: DATA  APROXIMADA:    do 18 de novembro  ao 5 de decembro  do 25 ó 31 de outubro      
 

          

    Proba escrita, referida ás unidades impartidas na primeira avaliación, que incluirá 

preguntas  de reprodución de contidos conceptuais importantes, de aplicación de 

contidos, de relación de contidos próximos, de resolución de problemas. 

          

 Outros instrumentos: Recollida de datos por análises sistemático do traballo do alumno. Observación 

na aula. Carpeta. Realización de probas escritas ao largo da unidade didáctica. Valoración de traballos 

(individuais, en grupo) e actividades programadas, participación na clase. Valoración cualitativa do 

progreso do alumno. Actitude. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Para a cualificación do alumno/a terase en conta: 

 O 40% da nota de cada avaliación procedera da obtida no exame. Nesta proba indicaranse os 

estándares dos que vai ser avaliado e a súa cualificación. 

 A nota procedente dos outros instrumentos de avaliación  contará como máximo nun 60% 
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 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco 

 

 

RECUPERACIÓN:   

Mediante un exame  a realizar no mes de xaneiro e/ou traballos individuais ao longo do segundo 

trimestre. 

 

NOTA FINAL:  

 A nota final será a da terceira avaliación.  Aproban os alumnos con media de 

cinco.   

 Nota da terceira avaliación, terase en conta para obtela: a nota da primeira 

avaliación, a nota da segunda avaliación e a nota lograda nos exames e demais 

instrumentos de avaliación da terceira avaliación.    
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 
ASIGNATURA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  
CURSO: 4º ESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 2019-2020 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1: Modalidades textuales. Variedades de la lengua 
 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 
 CONTIDOS: 1- Modalidades textuales: narración, descripción, diálogo. 2- La estructura de las 

palabras. El léxico. 3- Variedades de la lengua: socioculturales, estilísticas. Las jergas y el 
argot. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 
debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer el léxico 
castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto. 5- 
Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la producción de textos. 7- 
Conocer y valorar las variedades lingüísticas del castellano. 
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- 
Comprende un texto narrativo o descriptivo oral y escrito. 4- Reconoce y explica el uso de 
diferentes variedades de la lengua. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar 
conocimientos. 6- Explica las características básicas de las variedades jergales. 

 
TEMA 2: Textos expositivos. Propiedades textuales 
 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 
 CONTIDOS: 1- La exposición y sus características. 2- La derivación. Creación de nuevo 

léxico. 3- Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. Los marcadores 
textuales. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 
debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer el léxico 
castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto. 5- 
Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la producción de textos. 7- 
Conocer y valorar las variedades textuales. 
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- 
Analiza un texto descriptivo oral y escrito. 4- Reconoce y explica el uso de diferentes 
variedades textuales. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar 
conocimientos. 6- Explica las características básicas de la derivación como fuente para la 
adquisición de nuevo léxico. 

TEMA 3: Textos argumentativos. La oración simple 
 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 
 CONTIDOS: 1- La argumentación y sus características. 2- La formación de sustantivos. 

Creación de nuevo léxico. 3- Oración: concepto y estructura. 4- Clasificación de las 
oraciones. 5- Complementos del verbo. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 
debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos 
de creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 
través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 
producción de textos. 7- Analizar distintos tipos de oraciones. 
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- 
Analiza un texto descriptivo oral y escrito. 4- Reconoce y explica el uso de diferentes 
variedades textuales. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar 
conocimientos. 6- Analiza  y clasifica los distintos tipos de oraciones y sus componentes. 

TEMA 4: El género didáctico y la literatura del siglo XVIII 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 
 CONTIDOS: 1- El género didáctico: características y tipos. 2- Raíces grecolatinas en la 

formación de palabras. 3- La literatura del siglo XVIII: contexto histórico y social. 4- 
Características generales de la literatura ilustrada. 5- El ensayo ilustrado. Autores principales. 
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6- El teatro ilustrado. Autores principales. 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 

debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos 
de creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 
través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 
producción de textos. 7- Analizar distintos tipos de textos didácticos. 8- Comprender las 
características de la literatura neoclásica. 
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- 
Analiza un texto descriptivo oral y escrito. 4- Reconoce y explica los distintos tipos de 
géneros didácticos. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar conocimientos. 
6- Analiza  las características de la literatura neoclásica. 7- Explica las características básicas 
de la lectura obligatoria propuesta. 

TEMA 5: Textos humanísticos e históricos. La literatura de la primera mitad del siglo XIX 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 
 CONTIDOS: 1- Características de los textos humanísticos e históricos. 2- Siglas y acrónimos 

como fuente de creación de palabras. 3- La literatura del siglo XIX: contexto histórico y social. 
4- Características generales de la literatura romántica. 5- Teatro romántico. Autores y obras 
principales. 6- Prosa romántica. Autores y obras principales. 7- Poesía romántica. Autores y 
obras principales. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 
debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos 
de creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 
través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 
producción de textos. 7- Analizar distintos tipos de textos humanísticos e históricos. 8- 
Comprender las características de la literatura romántica. 
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- 
Analiza un texto humanístico o histórico oral y escrito. 4- Reconoce y explica los distintos 
tipos de géneros humanísticos e históricos. 5- Emplea diferentes fuentes de información para 
ampliar conocimientos. 6- Analiza  las características de la literatura romántica en sus obras. 
7- Explica las características básicas de la lectura obligatoria propuesta. 

TEMA 6: Textos científicos. Literatura realista y naturalista 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 
 CONTIDOS: 1- Características de los textos científicos. 2- Terminología científica. 3- 

Denotación y connotación en la ampliación del léxico. 4- Literatura realista y naturalista: 
características generales. 5- Autores principales: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas 
“Clarín”. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender y valorar los textos orales. 2- Participar en 
debates, coloquios o cualquier manifestación oral espontánea. 3- Conocer los mecanismos 
de creación del léxico castellano. 4- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a 
través de un texto. 5- Practicar ortografía con textos propuestos. 6- Emplear las TIC en la 
producción de textos. 7- Analizar distintos tipos de textos científicos. 8- Comprender las 
características de la literatura realista y naturalista. 
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- 
Analiza un texto humanístico o histórico oral y escrito. 4- Reconoce y explica los distintos 
tipos de textos científicos. 5- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar 
conocimientos. 6- Analiza  las características de la literatura realista y naturalista en sus 
autores principales. 7- Explica las características básicas de la lectura obligatoria propuesta 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  
  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:         
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   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 características de textos expositivos, argumentativos, humanísticos, 

históricos o científicos. 
 Identifica las características básicas del género didáctico. 
 Establece las características de adecuación, coherencia y cohesión en un texto. 
 Analiza y clasifica oraciones simples. 
 Reconoce autores y obras literarias estudiados. 
 Analiza  y comenta textos literarios estudiados. 

     
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. 

 


