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CONTIDOS 

 

Ed Plástica Visual e Audiovisual 1º ESO 
 

1. Informe de avaliación final individualizado  

 

Ed Plástica Visual e Audiovisual 1º ESO 

Alumno/a: 

Bloque 1: Expresión plástica Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Comunicación audiovisual Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Debuxo técnico Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

 

2. Actividades de recuperación 

Todas as actividades desenvoltas durante o curso que non obtiveran unha cualificación 

igual ou superior a 5 puntos, deberán facerse, corrixirse ou repetirse durante as clases do 

período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, analizando os erros, e 

consultando todas as dúbidas que se puideran ter sobre elas, para poder superalas con éxito. 

 

3. Actividades de reforzo 

Todas as actividades desenvoltas durante o curso que obtiveran unha cualificación 

entre 5 e 8,5 puntos, poderán corrixirse ou repetirse durante as clases do período comprendido 
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entre a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, analizando os erros e consultando todas as 

dúbidas que se puideran ter sobre elas, para poder mellorar o nivel acadado anteriormente. 

 

4. Actividades de ampliación 

O alumnado que obtivera en todas as actividades desenvoltas durante o curso unha 

cualificación superior a 8,5 puntos, desenvolverá actividades relacionadas con: 

- Ilustración con técnicas húmidas.  

- Construción de figuras con volume. 

 

5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e 

ampliación do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  

 

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria  

En todas e cada unha das probas realizadas durante o curso, a cualificación farase 

sobre 10 puntos a partir de rúbricas deseñadas para cada unha delas, aplicando o seguintes 

puntos: 

- Expón correctamente o problema, aplica e desenvolve os contidos cumprindo cos 

obxectivos propostos de cada actividade. 

- Demostra capacidade de razoamento na resolución dos problemas.  

- Aplica e traza correctamente a expresión gráfico-plástica e demostra destrezas 

en execución e precisión cos procedementos e instrumentos de debuxo e as 

artes plásticas.  

- Centra, proporciona e resalta correctamente. 

- Terase sempre en conta a presentación, falta de anotacións claridade e limpeza 

do exercicio que se valorará cando menos con 1 punto, e se fará fincapé tamén 

nas faltas de ortografía restando 0,2 puntos cada unha, e as tildes 0,1 ptos c/u. 
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- Toma iniciativa persoal de forma creativa e autónoma, aplicando a linguaxe 

gráfica e plástica. 

 

Na avaliación ordinaria obterase a cualificación do boletín do seguinte xeito: 

O 45% da nota obterase realizando a media aritmética das cualificacións dos exames 

de avaliación realizados nos tres trimestres do curso. (Terase en conta a nota mais alta obtida 

entre o exame e, a ou as recuperacións do mesmo)  

A media aritmética dos traballos e actividades propostos durante o curso contarán o 

45% da nota. 

Esta nota valorarase xunto co traballo diario no centro e na casa, a actitude cara a 

materia e o esforzo persoal durante o período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación 

ordinaria (do 7 ao 22 de xuño) que terá como valor máximo o 10% que se valorará coa 

seguinte rúbrica: 

 
 

Ten unha actitude positiva na clase, atende e consulta dúbidas co/a profesor/a 

Realiza na clase os traballos propostos 

Entrega puntualmente os traballos 

Cando un traballo non é correcto o repite ata quedar superado 

Trae o material á clase e fai un bo uso do mesmo 

 

Cando o/a alumno/a sume 5 negativos atendendo a calquera destes items non obterá 

ningunha puntuación neste apartado. 
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Ed Plástica Visual e Audiovisual 3º ESO 

1. Informe de avaliación final individualizado  

Ed Plástica Visual e Audiovisual 3º ESO 

Alumno/a: 

Bloque 1: Expresión plástica Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Comunicación audiovisual Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Debuxo técnico Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

 

 

2. Actividades de recuperación 

Todas as actividades desenvoltas durante o curso que non obtiveran unha cualificación 

igual ou superior a 5 puntos, deberán facerse, corrixirse ou repetirse durante as clases do 

período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, analizando os erros, e 

consultando todas as dúbidas que se puideran ter sobre elas, para poder superalas con éxito. 

 

3. Actividades de reforzo 

Todas as actividades desenvoltas durante o curso que obtiveran unha cualificación 

entre 5 e 8,5 puntos, poderán corrixirse ou repetirse durante as clases do período comprendido 

entre a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, analizando os erros e consultando todas as 

dúbidas que se puideran ter sobre elas, para poder mellorar o nivel acadado anteriormente. 
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4. Actividades de ampliación 

O alumnado que obtivera en todas as actividades desenvoltas durante o curso unha 

cualificación superior a 8,5 puntos, desenvolverá actividades relacionadas con: 

- Ilustración con técnicas húmidas.  

- Construción de figuras con volume. 

 

5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e 

ampliación do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  

 

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria  

En todas e cada unha das probas realizadas durante o curso, a cualificación farase 

sobre 10 puntos a partir de rúbricas deseñadas para cada unha delas, aplicando o seguintes 

puntos: 

- Expón correctamente o problema, aplica e desenvolve os contidos cumprindo cos 

obxectivos propostos de cada actividade. 

- Demostra capacidade de razoamento na resolución dos problemas.  

- Aplica e traza correctamente a expresión gráfico-plástica e demostra destrezas 

en execución e precisión cos procedementos e instrumentos de debuxo e as 

artes plásticas.  

- Centra, proporciona e resalta correctamente. 

- Terase sempre en conta a presentación, falta de anotacións claridade e limpeza 

do exercicio que se valorará cando menos con 1 punto, e se fará fincapé tamén 

nas faltas de ortografía restando 0,2 puntos cada unha, e as tildes 0,1 ptos c/u. 

- Toma iniciativa persoal de forma creativa e autónoma, aplicando a linguaxe 

gráfica e plástica. 

 

Na avaliación ordinaria obterase a cualificación do boletín do seguinte xeito: 
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O 45% da nota obterase realizando a media aritmética das cualificacións dos exames 

de avaliación realizados nos tres trimestres do curso. (Terase en conta a nota mais alta obtida 

entre o exame e, a ou as recuperacións do mesmo)  

A media aritmética dos traballos e actividades propostos durante o curso contarán o 

45% da nota. 

Esta nota valorarase xunto co traballo diario no centro e na casa, a actitude cara a 

materia e o esforzo persoal durante o período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación 

ordinaria (do 7 ao 22 de xuño) que terá como valor máximo o 10% que se valorará coa 

seguinte rúbrica: 

 
 

Ten unha actitude positiva na clase, atende e consulta dúbidas co/a profesor/a 

Realiza na clase os traballos propostos 

Entrega puntualmente os traballos 

Cando un traballo non é correcto o repite ata quedar superado 

Trae o material á clase e fai un bo uso do mesmo 

 

Cando o/a alumno/a sume 5 negativos atendendo a calquera destes items non obterá 

ningunha puntuación neste apartado. 
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Ed Plástica Visual e Audiovisual 4º ESO 

1. Informe de avaliación final individualizado  

Ed Plástica Visual e Audiovisual 4º ESO 

Alumno/a: 

Bloque 1: Expresión plástica Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Debuxo técnico Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Fundamentos do deseño Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4:Linguaxe audiovisual e multimedia Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

 

 

2. Actividades de recuperación 

Todas as actividades desenvoltas durante o curso que non obtiveran unha cualificación 

igual ou superior a 5 puntos, deberán facerse, corrixirse ou repetirse durante as clases do 

período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, analizando os erros, e 

consultando todas as dúbidas que se puideran ter sobre elas, para poder superalas con éxito. 

 

3. Actividades de reforzo 

Todas as actividades desenvoltas durante o curso que obtiveran unha cualificación 

entre 5 e 8,5 puntos, poderán corrixirse ou repetirse durante as clases do período comprendido 
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entre a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, analizando os erros e consultando todas as 

dúbidas que se puideran ter sobre elas, para poder mellorar o nivel acadado anteriormente. 

 

4. Actividades de ampliación 

O alumnado que obtivera en todas as actividades desenvoltas durante o curso unha 

cualificación superior a 8,5 puntos, desenvolverá actividades relacionadas con: 

- Ilustración con técnicas húmidas.  

- Construción de figuras con volume. 

 

5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e 

ampliación do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  

 

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria  

En todas e cada unha das probas realizadas durante o curso, a cualificación farase 

sobre 10 puntos a partir de rúbricas deseñadas para cada unha delas, aplicando o seguintes 

puntos: 

- Expón correctamente o problema, aplica e desenvolve os contidos cumprindo cos 

obxectivos propostos de cada actividade. 

- Demostra capacidade de razoamento na resolución dos problemas.  

- Aplica e traza correctamente a expresión gráfico-plástica e demostra destrezas 

en execución e precisión cos procedementos e instrumentos de debuxo e as 

artes plásticas.  

- Centra, proporciona e resalta correctamente. 

- Terase sempre en conta a presentación, falta de anotacións claridade e limpeza 

do exercicio que se valorará cando menos con 1 punto, e se fará fincapé tamén 

nas faltas de ortografía restando 0,2 puntos cada unha, e as tildes 0,1 ptos c/u. 
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- Toma iniciativa persoal de forma creativa e autónoma, aplicando a linguaxe 

gráfica e plástica. 

 

Na avaliación ordinaria obterase a cualificación do boletín do seguinte xeito: 

A media aritmética dos traballos e actividades propostos durante o curso contarán o 

90% da nota. 

Esta nota valorarase xunto co traballo diario no centro e na casa, a actitude cara a 

materia e o esforzo persoal durante o período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación 

ordinaria (do 7 ao 22 de xuño) que terá como valor máximo o 10% que se valorará coa 

seguinte rúbrica: 

 
 

Ten unha actitude positiva na clase, atende e consulta dúbidas co/a profesor/a 

Realiza na clase os traballos propostos 

Entrega puntualmente os traballos 

Cando un traballo non é correcto o repite ata quedar superado 

Trae o material á clase e fai un bo uso do mesmo 

 

Cando o/a alumno/a sume 5 negativos atendendo a calquera destes items non obterá 

ningunha puntuación neste apartado. 
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Debuxo Técnico I  1º BAC 

1. Informe de avaliación final individualizado  

Debuxo Técnico I  1º BAC 

Alumno/a: 

Bloque 1: Xeometría e debuxo técnico Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Sistemas de representación Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Normalización Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

 

2. 2. Actividades de recuperación 

Todas as actividades desenvoltas durante o curso (láminas) que non obtiveran unha 

cualificación igual ou superior a 5 puntos, deberán facerse, corrixirse ou repetirse durante as 

clases do período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, analizando os 

erros, e consultando todas as dúbidas que se puideran ter sobre elas, para poder superalas 

con éxito. 

 

3. Actividades de reforzo 

Todas as actividades desenvoltas durante o curso (láminas) que obtiveran unha 

cualificación entre 5 e 8,5 puntos, poderán corrixirse ou repetirse durante as clases do período 

comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, analizando os erros e consultando 

todas as dúbidas que se puideran ter sobre elas, para poder mellorar o nivel acadado 

anteriormente. 
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4. Actividades de ampliación 

O alumnado que obtivera en todas as actividades desenvoltas durante o curso unha 

cualificación superior a 8,5 puntos, desenvolverá actividades relacionadas con: 

- Acotación e representación de volumes reais nos distintos sistemas, diédrico, 

axonométrico e cónico 

- Deseño e construción de figuras con volume. 

5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e 

ampliación do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  

6. Criterios de cualificación da avaliación extraordinaria  

Na convocatoria extraordinaria o 90% da nota será a media aritmética das cualificacións 

parciais obtidas nos exames parciais propostos, correspondentes aos distintos bloques da 

materia, sempre que estes obteñan unha cualificación igual ou superior a cinco. O alumno/a 

poderá presentarse so aos bloques de contidos suspensos na convocatoria ordinaria ou á 

totalidade da materia se quixera subir a nota dos bloques xa superados. Cando un ou mais 

bloques non acaden avaliación positiva, o alumno permanecerá suspenso. 

Esta nota valorarase xunto co traballo diario no centro e na casa, a actitude cara a materia e 

o esforzo persoal (10%) que se valorará coa seguinte rúbrica: 

Ten unha actitude positiva na clase, atende e consulta dúbidas co/a profesor/a 

Realiza na clase os traballos propostos 

Entrega puntualmente os traballos rematados e ben feitos 

Cando un traballo non é correcto o repite ata quedar superado 

Trae o material á clase e fai un bo uso do mesmo 

Cando o/a alumno/a sume 5 negativos no período comprendido entre a avaliación 

ordinaria e a extraordinaria atendendo a calquera destes items non obterá ningunha 

puntuación neste apartado. 
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Deste xeito para a superación da materia esíxese a superación de todas e cada unha das 

unidades que a compoñen, así como a realización correcta de tódolos traballos prácticos 

propostos ó longo do curso. 
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ADDENDA   Á

PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA

ESO E BACHARELATO 

DEPARTAMENTO   DE 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

CURSO 2021/22

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                  Curso  2021/22
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CONTIDOS

1. Informe de avaliación final individualizado

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO

Alumno/a:_____________________________________________________________

Bloque 1: . Habilidades, destrezas e 

estratexias. Metodoloxía científica 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON □

Bloque 2: . A Terra no universo Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 3:  A biodiversidade no planeta Terra Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON □

Bloque 4: Os ecosistemas Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 5: Proxecto de investigación  Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON  □

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO

Alumno/a:_____________________________________________________________

Bloque 1: . Habilidades, destrezas e 

estratexias. Metodoloxía científica 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □
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Bloque 2: . A célula, unidade estrutural e 

funcional dos seres vivos 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 3: As persoas e a saúde. Promoción 

da saúde 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 4:. O relevo terrestre e a súa 

evolución  

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 5:  O solo como ecosistema Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 6: Proxecto de investigación    Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Ámbito Científico 3 PMAR

Alumno/a:_____________________________________________________________

Bloque 1: . Habilidades, destrezas e 

estratexias. Metodoloxía científica 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 2: . A célula, unidade estrutural e 

funcional dos seres vivos 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □
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Bloque 3: As persoas e a saúde. Promoción 

da saúde 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 4:. O relevo terrestre e a súa 

evolución  

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 5:  O solo como ecosistema Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 6: Proxecto de investigación    Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 1: O movemento e as forzas       Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 2: A enerxía Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 3: A electricidade Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 4: O átomo Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 5: Elementos e compostos Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 6: Reaccións químicas Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □
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Bloque1 :Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 2: Números e álxebra Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bloque 3:Xeometría 

Estándares de aprendizaxe SI  □ NON  □

Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO

Alumno/a:_____________________________________________________________

Bloque 1: A evolución da vida  Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 2:  A dinámica da Terra Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 3: . Ecoloxía e medio ambiente Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 4: Proxecto de investigación Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                  Curso  2021/22



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

Alumno/a:_____________________________________________________________

Bloque 1: Os seres vivos: composición e 

función  

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 2: A organización celular Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 3: Histoloxía Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 4: A biodiversidade Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 5: As plantas: funcións e adaptacións

ao medio 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 6: Os animais: Funcións e 

adaptacións ao medio  

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 7: Estrutura e composición da Terra 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

 Bloque 8: Os procesos xeolóxicos e 

petroxenéticos 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 9: Historia da Terra 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □
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Anatomía Aplicada 1º Bacharelato

Alumno/a:_____________________________________________________________

Bloque 1: As características do movemento Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 2: Organización básica do corpo 

humano  

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 3:  O sistema locomotor Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 4: O sistema cardiopulmonar Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 5: O sistema de achega e utilización 

da enerxía 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 6: . Os sistemas de coordinación e 

de regulación 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 7: Expresión e comunicación 

corporal 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 8:  Elementos comúns  Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □
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2. Actividades de recuperación

ESO

No  período  entre  a  terceira  avaliación  parcial  e  a  avaliación  final  realizaránse
actividades de recuperación para o alumnado que teña a materia ou o ámbito científico
con partes sen superar. 

Estas actividades consistirán en: 

- Unha proba escrita que poderá incluir problemas, debuxos, gráficos, preguntas de
resposta curta, preguntas de tipo test, … Esta proba terá unha ponderación do 80%  

-  Actividades  sobre  os  contidos  impartidos  ao  longo  do  curso,  non  superados.  As
actividades terán unha ponderación do 20% e avaliaranse segundo a rúbrica.

RÚBRICA ACTIVIDADES (20%)

2 puntos 1’5 puntos 1 puntos 0’5 puntos

TRABALLO/
CONTIDO

Realiza o 100% das 
tarefas  con toda a 
información 
solicitada.

Realiza o 75% das 
tarefas ou  conteñen 
case toda a 
información 
solicitada.

Realiza  o  50%  das
actividades  ou  o
contido  está
incompleto

Realiza  o  25%  das
actividades ou
as tarefas conteñen 
pouca información

PRESENTACIÓN/
ORTOGRAFÍA

Limpeza e claridade 
moi correctas /Non 
presenta ningunha 
falta de ortografía

Limpeza e claridade   
correctas ou presenta
algunha falta de 
ortografía

Limpeza e claridade 
non correctas ou 
presenta moitas   
faltas de ortografía

Limpeza e claridade 
incorrectas ou 
presenta moitas   
faltas de ortografía
 

VOCABULARIO
CIENTÍFICO/
EXPRESIÓN

Utiliza vocabulario 
científico en todas as
actividades/Expresa 
as ideas de xeito 
coherente

Utiliza vocabulario 
científico en case 
todas as actividades/ 
Expresa as ideas de 
xeito coherente

Utiliza vocabulario 
científico nalgunhas 
actividades ou contén
erros non 
significativos de 
sintase e puntuación

Utiliza  vocabulario 
científico en  poucas  
actividades/Contén 
erros significativos de
sintase e puntuación

 

BACHARELATO

No primeiro curso de bacharelato,  o período desde a  realización da avaliación final
ordinaria ata o remate do período lectivo dedicarase á preparación e á realización da
proba  extraordinaria , e as actividades .

Realizaráse: 

- Unha proba escrita que poderá incluir problemas, debuxos, esquemas, preguntas de
resposta curta ou longa, preguntas de tipo test, corte xeolóxico, … Esta proba terá unha
ponderación do 90% da nota  

-  Actividades sobre os contidos impartidos ao longo do curso. As actividades terán
unha ponderación do 10% da nota e avaliaranse segundo a rúbrica.
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RÚBRICA ACTIVIDADES (10%)

1 puntos  0’5 puntos 0 puntos

TRABALLO/
CONTIDO

Realiza  o100%   das
tarefas  con toda a 
información 
solicitada.

Realiza o 50% das 
tarefas ou  conteñen 
case toda a 
información 
solicitada.

 Realiza  o  25%  das
actividades ou
as  tarefas  conteñen
pouca información

PRESENTACIÓN/
ORTOGRAFÍA

Limpeza e claridade 
moi correctas /Non 
presenta ningunha 
falta de ortografía

Limpeza e claridade   
correctas ou presenta
algunha falta de 
ortografía

Limpeza e claridade 
incorrectas /presenta 
moitas   faltas de 
ortografía

VOCABULARIO
CIENTÍFICO/
EXPRESIÓN

Utiliza vocabulario 
científico en todas as
actividades/Expresa 
as ideas de xeito 
coherente

Utiliza vocabulario 
científico en case 
todas as actividades/ 
Expresa as ideas de 
xeito coherente

 Utiliza  vocabulario 
científico en  poucas  
actividades/Contén 
erros significativos de 
sintase e puntuación

 

3. Actividades de reforzo

 O alumnado realizará actividades de reforzo, sobre os contidos explicados ao longo do
curso, co obxectivo de  acadar unha avaliación positiva na avaliación final ordinaria , na
ESO e, no caso de primeiro de bacharelato, na convocatoria extraordinaria. 

4. Actividades de ampliación

No período entre o 6 de xuño e o remate da actividade lectiva realizaránse actividades
de ampliación . No caso da ESO a realización de ditas actividades poderán incrementar
a nota un máximo dun punto, segundo a rúbrica, para o alumnado que xa superou a
materia antes do 6 de xuño.

RÚBRICA ACTIVIDADES (10%)

1 puntos  0’5 puntos 0 puntos

TRABALLO/
CONTIDO

Realiza  o100%   das
tarefas  con toda a 
información 
solicitada.

Realiza o 50% das 
tarefas ou  conteñen 
case toda a 
información 
solicitada.

 Realiza  o  25%  das
actividades ou
as  tarefas  conteñen
pouca información

PRESENTACIÓN/
ORTOGRAFÍA

Limpeza e claridade 
moi correctas /Non 
presenta ningunha 
falta de ortografía

Limpeza e claridade   
correctas ou presenta
algunha falta de 
ortografía

Limpeza e claridade 
incorrectas /presenta 
moitas   faltas de 
ortografía

VOCABULARIO Utiliza vocabulario Utiliza vocabulario  Utiliza  vocabulario 

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                  Curso  2021/22



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

CIENTÍFICO/
EXPRESIÓN

científico en todas as
actividades/Expresa 
as ideas de xeito 
coherente

científico en case 
todas as actividades/ 
Expresa as ideas de 
xeito coherente

científico en  poucas  
actividades/Contén 
erros significativos de 
sintase e puntuación

5. Actividades de titorización

Farase  un  seguimento  individualizado  das  actividades  de  recuperación,  reforzo  e

ampliación  do  alumnado,  así  como  orientación  personalizada  nos  casos  que  sexa

preciso 

6.  Criterios  de  cualificación  da  avaliación  final  ordinaria

(ESO)

 Non hai cambios no programado ao principio de curso, agás no referido ao período

comprendido entre o 6 de xuño e o remate da actividade lectiva. Unha vez comunicado

ao alumnado a parte ou partes da materia ou ámbito non superadas  e realizadas as

probas e actividades  de recuperación, reforzo, ampliación,.. realizarase a avaliación

final ordinaria:

-  O  alumnado  que  xa  superou  a  materia/ámbito  poderá  incrementar  a  nota  como

máximo un punto coa realización das actividades de ampliación (ver rúbrica).

- O alumnado que non superou a materia/ámbito ao remate das tres avaliacións parciais

realizará:

-  Unha proba escrita,  que poderá incluir problemas, debuxos, gráficos, preguntas de

resposta longa/curta, preguntas de tipo test, … Esta proba terá unha ponderación do

80% da nota. Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global

da materia así como a demostración de que acadaron os estándares de  aprendizaxe

para  este  curso,  valorándose  a  coherencia,  corrección,  e  o  uso  do  vocabulario

específico da materia na elaboración das respostas. 

-   As actividades sobre os contidos impartidos ao longo do curso, non superados. As

actividades terán unha ponderación do 20% e avaliaranse segundo a rúbrica.

O  alumnado   deberá  aprobar  cada  unha  das  avaliacións  suspensas.  Se  non  o

conseguen a cualificación final será suspenso.  Excepcionalmente, si un alumno/a non
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aproba unha e solo unha parte, compensarase coas cualificacións das outras partes

sempre que  a nota sexa igual ou superior a 3’5 e o profesor valore positivamente a

actitude e o traballo realizado polo alumno/a durante o curso. 

 

Narón, 8 de abril de 2022
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ADDENDA Á 

 

 PROGRAMACIÓN 

 

DIDÁCTICA 

 

ESO E BACHARELATO  

 
 

DEPARTAMENTO  DE 

ECONOMIA 
 

 
ECONOMÍA 4º ESO  
IAEE 4º ESO  
ECONOMÍA 1 BACH  
IGUALDADE 1 BACH  
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CURSO 2021/22 

 
ECONOMÍA 4º ESO  CONTIDOS 

 
1. Informe de avaliación final individualizado (por niveis)  

ECONOMÍA 4º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: . Ideas económicas    básicas Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

 Os que figuran na programación  

SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Economía e empresa Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Economía personal 

 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: 

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Economía e ingresos e gastos do 

Estado 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Economía e tipos de xuro, inflación e 

desemprego 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe:  

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 
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2. Actividades de recuperación 
 
O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de recuperación. Neste sentido, para o alumnado que teña parte da materia sen 
superar unha vez realizada a terceira avaliación parcial, o profesorado realizará un breve 
informe de avaliación individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes 
actividades de recuperación. En base a eses informes, realizaranse exercicios e probas 
específicas para cada bloque   
 
3. Actividades de reforzo 
O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de  reforzo, o profesorado realizará un breve informe de avaliación individualizado 
que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de reforzo. En base a 
eses informes, realizaranse exercicios e probas  reforzo  
 
4. Actividades de ampliación 
O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de  ampliación , o profesorado realizará un breve informe de avaliación 
individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de 
ampliación  
 
5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  

 

  

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria 

(ESO) 
Os que figuran na programación  
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7. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria 

(ESO) 

 

Recuperación  
Para cada bloque estableceranse traballos e probas escritas que permitan  comprobar que o 
alumnado supere os mínimos dos estándares de aprendizaxe.  Cada bloque pesará un 20% na 
valoración final  
 

Ampliación  
Para cada bloque estableceranse traballos e probas escritas que permitan  comprobar que o 
alumnado mellora os coñecementos relacionados cos estándares de aprendizaxe. O alumno/a 
que teña unha nota superior ao 5 poderá subir un punto na valoración final   Cada bloque 
pesará un 20% na valoración final  
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 IAEE 4º ESO  CONTIDOS 
 

 

1. Informe de avaliación final individualizado (por 

niveis)  

IAEE  4º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: .  

Autonomía persoal, liderado e innovación  

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

 Os que figuran na programación  

SI   □ NON       □ 

Bloque 2. Proxecto de empresa Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 

Bloque 3. Finanzas 
 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: 

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 

 
 
 
2. Actividades de recuperación 
 
O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de recuperación. Neste sentido, para o alumnado que teña parte da materia sen 
superar unha vez realizada a terceira avaliación parcial, o profesorado realizará un breve 
informe de avaliación individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes 
actividades de recuperación. En base a eses informes, realizaranse exercicios e probas 
específicas para cada bloque   
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3. Actividades de reforzo 
O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de  reforzo, o profesorado realizará un breve informe de avaliación individualizado 
que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de reforzo. En base a 
eses informes, realizaranse exercicios e probas  reforzo  
4. Actividades de ampliación 
O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de  ampliación , o profesorado realizará un breve informe de avaliación 
individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de 
ampliación  
5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  

  

 
6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria 

(ESO) 
Os que figuran na programación  
 
7. Criterios de cualificación da avaliación extraordinaria 

 

Recuperación  
Para cada bloque estableceranse traballos e probas escritas que permitan  comprobar que o 
alumnado supere os mínimos dos estándares de aprendizaxe.  Cada bloque pesará un 20% na 
valoración final  
 

Ampliación  
Para cada bloque estableceranse traballos e probas escritas que permitan  comprobar que o 
alumnado mellora os coñecementos relacionados cos estándares de aprendizaxe. O alumno/a 
que teña unha nota superior ao 5 poderá subir un punto na valoración final   Cada bloque 
pesará un 20% na valoración final  
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ECONOMÍA 1º BACH   CONTIDOS 
 

1. Informe de avaliación final individualizado (por 

niveis)  
 

 

 

ECONOMÍA 1º BACH 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: . Economía e escaseza. A organización da 

actividade   económica 
Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

 Os que figuran na programación  

SI   □ NON       □ 

Bloque 2: A actividade produtiva Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 

Bloque 3: O mercado e o sistema de  prezos  Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: 

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 

Bloque 4: . A macroeconomía Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Aspectos financeiros da  Economía Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe:  

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 
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Bloque 6: O contexto internacional da  economía Acadou os estándares Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

Os que figuran na programación 

SI   □ SI   □ 

Bloque 7:  Desequilibrios económicos e o papel do 

Estado na  economía 
Acadou os estándares Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

Os que figuran na programación 

SI   □ SI   □ 

 

 
 
2. Actividades de recuperación 
 
O período comprendido entre a avaliación ordinaria e a  avaliación extraordinaria  dedicarase a 
actividades de recuperación. As actividades de recuperación están destinadas ao alumnado 
que, non teña adquiridos os estándares de aprendizaxe necesarios para superar a materia. r 
unha vez realizada avaliación ordinaria.O profesorado realizará un breve informe de avaliación 
individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de 
recuperación. En base a eses informes, realizaranse exercicios e probas específicas para cada 
bloque   
 
3. Actividades de reforzo 
O informe de avaliación individualizado que servirá de base para o deseño das 
correspondentes actividades de reforzo. En base a eses informes, realizaranse exercicios e 
probas  reforzo  
 
4. Actividades de ampliación 
O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de  ampliación , o profesorado realizará un breve informe de avaliación 
individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de 
ampliación  
 
5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  
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6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria 

(ESO) 
Os que figuran na programación  
 
 
7. Criterios de cualificación da avaliación final 

extraordinaria (BACHARELATO ) 
Para  a  cualificación da avaliación final extraordinaria  estableceranse traballos e probas 
escritas que permitan  comprobar que o alumnado mellora os coñecementos relacionados cos 
estándares de aprendizaxe. O alumno/a que teña unha nota superior ao 5 poderá subir ata un 
un punto na valoración final, tendo en conta que cada bloque pesará aproximadamente un 
14,7% na valoración final  
Os alumnado que non acadou o 5 ( suspenso ) na avaliación ordinaria, realizará   traballos e 
probas para a  avaliación extraordinaria,  tendo en conta que cada bloque pesará 
aproximadamente un 14,7% na valoración final.   
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IGUALDADE 1º BACH   CONTIDOS 
 
 
 
 
 

IGUALDADE  1º BACH 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: . O patriarcado e as resistencias feministas Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

 Os que figuran na programación  

SI   □ NON       □ 

Bloque 2: A construción de identidades igualitarias Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 

Bloque 3:  Diversidade e non violencia : 
Propostas para unha sociedade  libre de 
acoso homofóbico e transfóbico 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: 

Os que figuran na programación 

SI   □ NON       □ 

 
 
2. Actividades de recuperación 
 
O período comprendido entre a avaliación ordinaria e a  avaliación extraordinaria  dedicarase a 
actividades de recuperación. As actividades de recuperación están destinadas ao alumnado 
que, non teña adquiridos os estándares de aprendizaxe necesarios para superar a materia. r 
unha vez realizada avaliación ordinaria.O profesorado realizará un breve informe de avaliación 
individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
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recuperación. En base a eses informes, realizaranse exercicios e probas específicas para cada 
bloque   
3. Actividades de reforzo 
O informe de avaliación individualizado que servirá de base para o deseño das 
correspondentes actividades de reforzo. En base a eses informes, realizaranse exercicios e 
probas  reforzo  
4. Actividades de ampliación 
O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de  ampliación , o profesorado realizará un breve informe de avaliación 
individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de 
ampliación  
5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  

  

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria 

(ESO) 
Os que figuran na programación  
 
7. Criterios de cualificación da avaliación final 

extraordinaria (BACHARELATO ) 
Para  a  cualificación da avaliación final extraordinaria  estableceranse traballos e probas 
escritas que permitan  comprobar que o alumnado mellora os coñecementos relacionados cos 
estándares de aprendizaxe. O alumno/a que teña unha nota superior ao 5 poderá subir ata un 
un punto na valoración final, tendo en conta que cada bloque pesará aproximadamente un 
14,7% na valoración final  
Os alumnado que non acadou o 5 ( suspenso ) na avaliación ordinaria, realizará   traballos e 
probas para a  avaliación extraordinaria,  tendo en conta que cada bloque pesará 
aproximadamente un 14,7% na valoración final.   
 
  
 
(Bacharelato) 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
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CONTIDOS

1. INFORME FINAL INDIVIDUALIZADO ALUMNADO ESO

Modelo de cadro onde se reflec rán os estándares de aprendizaxe que o alumnado ten que adquirir para superar

a materia.

1º-2º-3º-4º ESO

Alumno/a:

Bloque 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 2: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 3: ACTIVIDAD FÍSICA E SAÚDE Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

Bloque 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □

2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

No período do 6 ao 22 de xuño para aquel alumnado da ESO, e do 6 ao 17 para o alumnado de bacharelato que

NON  superou a  materia levaranse a  cabo ac vidades  de recuperación (media  aritmé ca  das  tres  primeiras

avaliacións inferior a 5), co obxec vo de que lles permitan acadar os estándares básicos para lograr a superación

da materia.

Entregarase aos alumnos un documento onde figuren os mínimos exixibles necesarios para superar a materia

recalcándolles aqueles estándares que aínda teñen que superar. Todo isto o farán a través de ac vidades de

carácter teórico ou prác co segundo sexa o caso de cada quen e en función do po de estándares non

alcanzados.

As ac vidades de recuperación poderán ser da seguinte índole:

- Cues onarios

- Fichas

- Traballos de indagación e inves gación.

- Ac vidades e probas prác cas.
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3. ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN

No período do 6 ao 22 de xuño para aquel alumnado da ESO e do 6 ao 17 para o alumnado de bacharelato que SI

superou a materia  desenvolveranse ac vidades de reforzo e ampliación dos con dos traballados durante o

curso, necesarias para una mellor asimilación dos mesmos para o alumnado. Traballaranse obxec vos,

estándares e competencias clave fundamentais para a adecuada progresión do alumnado ca finalidade de

alcanzar o seguinte curso ca maior competencia posible.

As ac vidades       de       reforzo   irán des nadas aos alumnos que acadaron un 5 na media aritmé ca das tres

avaliacións, e irán des nadas a traballar os estándares nos que acadaron peores resultados. Estas ac vidades

serán de carácter teórico ou prác co segundo sexa o caso de cada quen.

As ac vidades de reforzo poderán ser da seguinte índole:

- Traballos de inves gación

- Ac vidades e probas prác cas

En canto as  ac vidades de ampliación  (alumnado con media aritmé ca >6), estas serán de carácter prác co

dada a importancia de este aspecto no noso ámbito, de modo que os alumnos/as desenvolvan dunha maneira

máis autónoma as diferentes capacidades adquiridas promovendo na medida do posible o traballo en equipo.

**Só realizara ac vidades de ampliación de carácter teórico aquel alumnado que por incapacidade temporal non

poda realizar ac vidade sica.

4. ACTIVIDADES DE TITORIZACIÓN

Farase un seguimento individualizado das ac vidades de recuperación, reforzo e ampliación do alumnado, así

como orientación personalizada nos casos que sexa preciso

5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA (ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA)

Na avaliación  final ordinaria  superarase  a  materia  sempre  que  a  media  aritmé ca  das  cualificacións  das  3

avaliacións acade a nota mínima de 5. Será necesario superar os tres trimestres para aprobar a materia. No caso

de ter feita algunha recuperación dalgunha das avaliacións a media faise con esa nota.

No caso de non ter aprobados os tres trimestres a máxima nota será un 4.
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Para o cálculo da nota das diferentes avaliacións atenderase aos criterios de cualificación es pulados na 

programación didác ca para o curso 21/22.

Criterios     de     cualificación     avaliación     ordinaria  

Neste apartado diferenciaremos ao alumnado que chega ao fin das ac vidades lec vas  ca materia aprobada

(media aritmé ca = ou >5) ou suspensa (media aritmé ca <5).

No caso do alumnado no que a media aritmé ca das tres primeiras avaliación e inferior 5 (alumnado suspenso) a

nota da avaliación ordinaria vira dada polo grado de cumprimento das  ac vidades de recuperación propostas.

Estas ac vidades de recuperación (de carácter teórico ou prác co) irán encamiñadas a superación dos bloques de

con dos non superados . A realización das ac vidades e de cáracter obrigatorio e o alumno terá a oportunidade

de recuperar a materia se alcanza os mínimos establecidos para ditas ac vidades. Unha vez superados os bloques

suspensos a nota acadada fará media cas partes anteriormente superadas.

No caso do alumnado no que a media aritmé ca das tres primeiras avaliación e igual ou superior a o 5 a nota da

avaliación ordinaria poderase ver INCREMENTADA 1 PUNTO respecto a media aritmé ca (sen redondeo) das tres

primeiras avaliacións.

Os criterios de cualificación atenderán a criterios de asistencia as sesións de educación sica e un alto grado de

cumprimento e par cipación nas ac vidades     de     reforzo     e     ampliación   propostas.

Para lograr incrementar a nota ata 1 punto o alumno terá que asis r ao 100% das sesións existentes neste

período e demostrar unha par cipación ac va, avaliada mediante observación directa individualizada, e un alto

grado cumprimento e competencia nas ac vidades propostas. O alumno que non amose interese nas ac vidades

só poderá incrementar a súa nota ata un máximo 0,5 puntos na súa nota final.

*Aqueles  alumnos  lesionados  que  non poidan  par cipar  nas  sesións  de  maneira  ac va poderán  acadar  ese

incremento dun punto ca realización dun traballo escrito dos aspectos a traballar.

Para o cálculo da nota final da avaliación ordinaria de xuño redondearase ao enteiro máis próximo.
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5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (BACHARELATO)

No caso de bacharelato superarase a materia na avaliación ordinaria sempre e cando a media aritmé ca das

cualificacións das 3 avaliacións acade a nota mínima de 5. Será necesario superar os tres trimestres para aprobar

a materia. No caso de ter feita algunha recuperación dalgunha das avaliacións a media faise con esa nota.

Para o cálculo da nota das diferentes avaliacións atenderase aos criterios de cualificación es pulados na

programación didác ca para o curso 21/22.

Para o cálculo da nota final da avaliación ordinaria de xuño redondearase ao enteiro máis próximo.

Aquel alumnado que non acade unha cualificación posi va na avaliación ordinaria de xuño, terá a oportunidade 

de aprobar a materia na avaliación extraordinaria dos días 20-21-22 de xuño.

Nas probas extraordinarias avaliaranse os con dos traballados durante o curso. Nestas probas farase

un novo reparto no sistema de cualificación:

A) ÁMBITO CONCEPTUAL: Con dos teóricos traballados ao longo do curso (exame 

teórico) : 40% da nota.

B) ÁMBITO PROCEDIMENTAL: Probas prác cas realizadas durante o curso: 60% da nota.

Para o cálculo da nota dentro deste apartado todas as probas valerán o mesmo.

Será necesario acadar un 30% en cada un dos apartados, así como unha nota igual ou superior a 5

para aprobar a materia. No caso de non acadar ese mínimo en cada un dos apartados a nota máxima

que poderá obter será un 4.

Esta proba extraordinaria daralle un peso dun 80% a nota da avaliación extraordinaria. O outro 20%

sairá das ac vidades de recuperación feitas no período comprendido entre a avaliación ordinaria e

as datas das probas extraordinarias. Para obter ese 20% a asistencia a clase durante ese período e

obrigatoria, ademais da realización das ac vidades propostas con éxito.

No caso de exis r algún alumno/a que presente incapacidade temporal durante as datas das probas, a nota da

avaliación extraordinaria vira dada unicamente pola avaliación de con dos conceptuais. Será necesaria a

presentación dun xus ficante médico que presente contraindicacións a prac ca depor va.
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          Valores éticos 1º,2º,3º e 4º ESO

  Filosofía 4º ESO

Filosofía 1º BACHARELATO
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Valores éticos 1º,2º,3º e 4º ESO

1. Informe de avaliación final individualizado 

VALORES ÉTICOS 1º ESO

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1: A dignidade da persoa. Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2: A comprensión, o respecto e a 

igualdade nas relacións interpersoais 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3:  A reflexión ética Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4: A xustiza e a política Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5: Os valores éticos, o dereito, a 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

(DUDH) e outros tratados internacionais sobre 

dereitos humanos 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □
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VALORES ÉTICOS 2º ESO

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1: A dignidade da persoa. Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2: A comprensión, o respecto e a 

igualdade nas relacións interpersoais 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3: A reflexión ética Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4:A xustiza e a política Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5:Os valores éticose a súa relación coa 

ciencia e a tecnoloxía

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □
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VALORES ÉTICOS  3º ESO

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1: A xustiza e a política. Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2:Os valores éticos, o dereito, a 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

(DUDH) e outros tratados internacionais sobre 

dereitos humanos 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3: Os valores éticos e a súa relación coa 

ciencia e a tecnoloxía  

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4:___________ Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5:___________ Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □
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VALORES ÉTICOS 4º ESO

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1:A dignidade da persoa. Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2:A comprensión, o respecto e a 

igualdade nas relacións interpersoais 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3: A reflexión ética Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4:A xustiza e a política Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5: Os valores éticos, o dereito, a 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

(DUDH)

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 6:  Os valores éticos e a súa relación coa 

ciencia e a tecnoloxía 

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □
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2. Actividades de recuperación
Nesta materia,dunha hora semanal,dedicarase unha clase para as actividades de recuperación
de cada avaliación. As actividades consistirán nunha lectura curta acompañada de preguntas
sobre algúns dos estándares de aprendizaxe dos bloques temáticos de cada avaliación.

3. Actividades de reforzo.
Alumnos coas avaliacións aprobadas e que a profesora considere necesario, polo rendemento
acadado durante o curso, tamén realizarán como os alumnos suspensos:
-Lectura  curta  con  preguntas  sobre  algúns  dos  estándares  de  aprendizaxe  dos  bloques
temáticos de cada avaliación.

4. Actividades de ampliación
Os alumnos con todas as avaliacións aprobadas realizarán:
- Actividades de aplicación, dos estándares de aprendizaxe seleccionados, a dilemas éticos ou
actividades de busca de información coa que ampliar algún bloque temático da programación.

5. Actividades de titorización
Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación
do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso. 

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria
A nota da avaliación ordinaria de xuño será o resultado da media aritmética das notas obtidas
nas avaliacións e terase en conta a evolución do alumno para redondear.
 Utilizaranse os mesmos criterios de cualificación da programación:

-Caderno do profesor  20% (rúbricas na programación).
-Caderno de clase e do alumno/a, traballos en grupo,  exposicións orais,80%.

No caso dos alumnos que tiveron que realizar  actividades de recuperación de algunha ou
todas  as  avaliacións  se  lles  mantén  a  nota  do  20%  do  caderno  do  profesor  e  o  80%
corresponderá as actividades de recuperación.
Ás  actividades  realizadas  corresponderán  a  os  seguintes  estándares  de  aprendizaxe  e
aplicaranse ás seguintes rúbricas:

1º ESO
Instrumento
avaliación

Estándar  de
aprendizaxe

                                 Escala de valor

Actividades  de
recuperación

Non adquirido          En proceso               Adquirido 
   0-0,25                     1 punto                     2 puntos                Nota           

VEB 1.5.1.
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         80%       VEB 3.2.1

      VEB 3.3.1

V        VEB 3.4.1.

2º ESO

Instrumento
avaliación

Estándar  de
aprendizaxe

                                 Escala de valor

Actividades  de
recuperación
         80%

Non adquirido                 En proceso               Adquirido 
   0-0,25                          1 punto                     2 puntos                      Nota

VEB 211

      VEB 3 5 1

      VEB 511

V        VEB 612

3ºESO

Instrumento
avaliación

Estándar  de
aprendizaxe

                                 Escala de valor

Actividades  de
recuperación
         80%

Non adquirido                 En proceso               Adquirido 
   0-0,25                          1 punto                     2 puntos                      Nota

VEB 411

      VEB 453

     VEB 511   

V        VEB 612  
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4ºESO

Instrumento
avaliación

Estándar  de
aprendizaxe

                                 Escala de valor

Actividades  de
recuperación
         80%

Non adquirido                 En proceso               Adquirido 
   0-0,25                          1 punto                     2 puntos                      Nota

VEB 111

     VEB 331

     VEB 531

VE     VEB 621

 

Ademais será necesario:

- Non  ter faltas de asistencia inxustificadas .

-Deberan cumprir as indicacións da profesora .

-Entregar todos os exercicios propostos  en cada clase.

-No  caso  dos  alumnos  que  tiveran  as  avaliacións  aprobadas  nas  clases  dedicadas  a

actividades de ampliación ou reforzo poderán subir a nota media ata ata 1 punto. 

As  actividades  estarán  relacionadas cos  estándares  seleccionados  en cada  nivel  para  as

actividades de recuperación e se aplicarán as mesmas  rúbricas cunha puntuación máxima de

0,25 para cada unha.
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Filosofía 4º ESO
1. Informe de avaliación final individualizado

FILOSOFÍA 4º ESO

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1: A filosofía Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2: Identidade persoal Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3:  Socialización Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4:Pensamento Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5:  Realidade e metafísica Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 6:Transformación

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □
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2. Actividades de recuperación.
O departamento dedicará 3 horas  para actividades de recuperación de cada avaliación . 

Das tres horas semanais dúas horas dedicaranse a actividades de:comentarios de textos, de

síntese e de definición de termos. E, unha hora semanal unha proba obxectiva consistente en

análise dun texto, unha pregunta curta e unha pregunta de definición de termos.

3. Actividades de reforzo.
Alumnos coas avaliacións aprobadas, e que a profesora considere necesario, poderán realizar

actividades de reforzo que serán as mesmas cas de recuperación.

4. Actividades de ampliación
Os alumnos con todas as avaliacións aprobadas realizarán elaborarán mapas conceptuais,

glosarios de termos filosóficos, análise de textos e actividades de razoamento.

5. Actividades de titorización
Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso. 

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria
A nota da avaliación ordinaria de xuño será o resultado da media aritmética das notas obtidas

nas avaliacións e terase en conta a evolución do alumno para redondear.

-No  caso  dos  alumnos  que  tiveran  que  realizar  actividades  de  recuperación  a  media

realizarase coa nota obtida nestas actividades.Ademais deberán:

- Non  ter faltas de asistencia inxustificadas .

-Deberan cumprir as indicacións da profesora .

-Entregar todos os exercicios propostos  en cada clase.
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Ás probas obxectivas realizadas  por avaliación aplicaranse ás seguintes rúbricas:

Proba
obxectiva

Análise  de
texto 

Valor
máximo:4

   0-1    0-1   0-1    0-1 Cualificación global

Comprensión
conceptos
texto

Comprensión
estrutura
argumentati-
va

Contextuali-
zación texto

Corrección
expresiva  e
gramatical

Cualifica-
ción  por
item

Preguntas
curtas

Valor
máximo: 4

    0- 1    0-1    0-1    0-1 Cualificación global

Pertinencia
dos contidos

Precisión  do
uso  de
conceptos

Articulación
discursiva

Corrección
expresiva  e
gramatical

Cualifica-
ción  por
item

Definición
de termos

Valor
máximo : 2

0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 Cualificación global

Pertinencia
dos contidos

Precisión  no
uso conceptos

Articulación
discursiva

Corrección
expresiva  e
gramatical

- No caso dos alumnos que realizaron actividades de ampliación a nota da avaliación ordinaria

poderá modificarse nun máximo de 2 puntos e aplicaranse as seguintes rúbricas:

Análise
de texto 

Cualifica-
ción  por
item

 
Valor 1

Comprensión
estrutura
argumentati-va

Contextuali-
zación texto

Corrección
expresiva  e
gramatical

Comprensión
conceptos texto

Cualificación
global

   0-0,25 0-0,25 0-0,25 0-0,25

Definici
ón   de
termos

Cualifica-
ción  por
item

Valor 1 Precisión  no  uso
conceptos

Articulación
discursiva

Corrección
expresiva  e
gramatical

Pertinencia  dos
contidos

  0-0,25    0-0,25    0-0,25    0-0,25  
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1º BACHARELATO

1. Actividades de recuperación

As actividades de recuperación consistirán traballos de comentario de textos, de síntese, de

razoamento e vocabulario.  

2. Actividades de reforzo

Serán as mesmas cas de recuperación.

3. Actividades de ampliación

Os  alumnos  con  todas  as  avaliacións  aprobadas  realizarán  un  traballo  que  consistirá  na

elaboración dunhas fichas ordenadas cronoloxicamente sobre cos datos máis importantes dos

filósofos estudados durante o curso.

4. Actividades de titorización
Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso 

5. Criterios de cualificación da avaliación extraordinaria
- Actividades de recuperación 20%. Para os traballos de comentario, de síntese, conceptuais e
de razoamento e de vocabulario empregaranse as  seguintes rúbricas:

Actividades 
de 
recuperación

Instrumento 
de avaliación

Estándar de 
aprendizaxe

                         
                          Escala de valor

Non adquirido      En proceso         Adquirido              Nota
         0                      0,25                      0,5

Traballos de 
comentario de 
textos

FIB 1.1.1. 
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Traballos de 
síntese
´

FIB1.4.1.

FIB1.3.1.

Traballos de 
razoamento FIB1.2.1.

Vocabulario FBI 1.3.2.

- Proba escrita 80% .Seguirá o seguinte esquema :

- Análise dun texto 
- Preguntas curtas 
 -Definición de  termos  

 Para avaliar os estándares de aprendizaxe a través destas probas escritas empregaranse as 
seguintes 
rúbricas:

Proba escrita

Análise de 
texto 

Valor 
máximo:3

 0-0,75  0- 0,75  0-0,75 0-0,75 Cualificación global

Comprensión 
conceptos 
texto

Comprensión 
estrutura 
argumentativa

Contextuali-
zación texto

Corrección 
expresiva y 
gramatical

Cualifica-
ción por item

Preguntas 
curtas

Valor 
máximo: 3

0-0,75 0-0,75 0-0,75 0-0,75 Cualificación global

Pertinencia 
dos contidos

Precisión do 
uso de 
conceptos

Articulación 
discursiva

Corrección 
expresiva e 
gramatical

Cualifica-
ción por  
item

Definición  
de termos

Valor máximo
: 2

0-0,75 0-0,75 0-0,75 0-0,75 Cualificación global

Pertinencia 
dos contidos

Precisión no 
uso conceptos

Articulación 
discursiva

Corrección 
expresiva e 
gramatical
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CONTIDOS 

 

1. Informe de avaliación final individualizado (por niveis) 

Recolle, agrupados en bloques, os estándares de aprendizaxe que precisa adquirir cada 

alumno ou alumna para superar a materia. 

FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: A actividade científica Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: A materia Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Os cambios Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: O movemento e as forzas Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: A enerxía Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

 

CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Técnicas instrumentais básicas Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Aplicacións da ciencia na conservación medioambiental Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Investigación, desenvolvemento e innovación (I + D + I) Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Proxecto de investigación Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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FÍSICA E QUÍMICA 1º BAC 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: A actividade científica Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON     □ 

Bloque 2: Aspectos cuantitativos da química Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON     □ 

Bloque 3: Reaccións químicas Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON     □ 

Bloque 4: Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións 

químicas 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □ 

Bloque 5: Química do carbono Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □ 

Bloque 6: Cinemática Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □ 

Bloque 7: Dinámica Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □ 

Bloque 8: Enerxía Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □ 

 

FÍSICA 2º BAC 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: A actividade científica Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Interacción gravitatoria Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Interacción electromagnética Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Movemento harmónico e ondas Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Óptica xeométrica Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 6: Física do século XX Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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QUÍMICA 2º BAC 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: A actividade científica Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Orixe e evolución dos compoñentes do universo Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Reaccións químicas Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Síntese orgánica e novos materiais Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

 

CTMA 2º BAC 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Medio ambiente e fontes de información ambiental Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Dinámica dos sistemas fluídos Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Contaminación atmosférica Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Contaminación das augas Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: A xeosfera e os riscos xeolóxicos Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 6: Circulación de materia e enerxía na biosfera Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 7: A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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2. Actividades de recuperación 
Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso. 

As actividades de recuperación están destinadas ao alumnado que, logo de realizada a 3ª 

avaliación, non teña adquiridos os estándares de aprendizaxe necesarios para superar a 

materia. Os informes de avaliación individualizados servirán de base para o deseño das 

actividades, que se realizarán na aula e o profesorado recollerá cada día. Incluiranse tarefas 

de revisión de contidos, tarefas guiadas e tarefas para o seu cumprimento de xeito individual e 

autónomo; estas últimas consisten en cuestionarios e/ou baterías de exercicios e problemas 

centrados nos estándares de aprendizaxe non adquiridos. 

Haberá ademais unha proba de recuperación global na que entrarán todos os contidos 

traballados durante o curso. 

3. Actividades de reforzo 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso. 

As actividades de reforzo están destinadas ao alumnado que, logo de realizada a 3ª avaliación, 

precise un reforzo de estándares de aprendizaxe vinculados á materia. Estas actividades 

realizaranse na aula e o profesorado recolleraas cada día. Incluiranse, na orde e proporción 

que máis favoreza a consolidación dos distintos estándares por parte de cada estudante, 

tarefas de revisión de contidos, tarefas guiadas e/ou tarefas para o seu cumprimento de xeito 

individual e autónomo; estas últimas consisten en cuestionarios e/ou baterías de exercicios e 

problemas centrados nos estándares de aprendizaxe que precisen reforzo. 

 

4. Actividades de ampliación 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso. 

As actividades de ampliación están destinadas ao alumnado para o que, logo de realizada a 3ª 

avaliación, proceda unha profundización nos estándares de aprendizaxe vinculados á materia. 

Estas actividades realizaranse na aula e o profesorado recolleraas cada día. Incluiranse 

tarefas de revisión de contidos, tarefas guiadas e/ou tarefas para o seu cumprimento de xeito 

individual e autónomo; estas últimas consisten en cuestionarios e/ou baterías de exercicios e 

problemas centrados nos estándares de aprendizaxe obxecto de ampliación. 
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5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso. Servirán para o 

deseño das actividades os informes de avaliación individualizados e as indicacións do Dpto. 

Orientación. As actividades realizaranse na aula; o profesorado recolleraas cada día. 

 

 

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria 

(ESO) 

- Engádense como instrumentos de cualificación as actividades de recuperación, reforzo, 

ampliación e titorización, así como a proba de recuperación global. 

- A cualificación obterase do xeito seguinte: 

o Para o alumnado que, logo de realizada a 3ª avaliación, non teña superada a materia: 

 Proba de recuperación global: 90% da cualificación da avaliación final ordinaria. 

 Actividades de recuperación: 10% da cualificación da avaliación final ordinaria. 

Na cualificación das actividades de recuperación valoraranse a realización individual 

das tarefas propostas (25%), a participación na clase (25%), o cumprimento das 

normas (25%) e o interese e recursos empregados na aprendizaxe (25%). O 

alumno/a que falte a unha sesión de clase de xeito non xustificado obterá unha 

cualificación de cero nas actividades correspondentes a dita sesión. 

Considerarase aprobada unha cualificación final igual ou superior a 5 puntos. 

o Para o alumnado que, logo de realizada a 3ª avaliación, teña superada a materia, á 

cualificación media das avaliacións 1ª, 2ª e 3ª sumarase ata un máximo de 0,5 puntos 

correspondentes á cualificación das actividades de reforzo, ampliación e titorización (o que 

proceda en cada caso). Na cualificación das actividades de reforzo, ampliación e 

titorización valoraranse a realización individual das tarefas propostas (25%), a participación 

na clase (25%), o cumprimento das normas (25%) e o interese e recursos empregados na 

aprendizaxe (25%). O alumno/a que falte a unha sesión de clase de xeito non xustificado 

obterá unha cualificación de cero nas actividades correspondentes a dita sesión. 
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7. Criterios de cualificación da avaliación extraordinaria 

(Bacharelato) 

A cualificación da avaliación final extraordinaria corresponderase coa proba de avaliación 

extraordinaria, que terá lugar entre os días 20 e 22 de xuño e consistirá nunha proba escrita 

global para o alumnado que suspendera a materia na avaliación ordinaria. Considerarase 

aprobada unha nota igual ou superior a 5 puntos. As actividades de recuperación, non 

avaliables, recoméndanse para a preparación da proba. 
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CONTIDOS

1. Informe de avaliación final individualizado (por niveis) 
Segundo a nova orde de Avaliación Orde do 25 de xaneiro de 2022 (DOG), o alumnado

que non teña acadados os obxectivos e estándares de aprendizaxe nunha materia ou área

concretas a finais da 3ª avaliación parcial nas datas establecidas no calendario escolar será

obxecto da redacción dun informe de avaliación final  individualizado por niveis nos que se

especificarán os estándares por bloques de contidos contemplados na Programación Didáctica

non ten superados. 

Segundo  a  normativa  vixente,  polo  tanto,  o  período  abranguido  entre  a  terceira

avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación,

ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes

sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve

informe  de  avaliación  individualizado  que  debe  servir  de  base  para  o  deseño  das

correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos

ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso.

 

Neste senso, incluímos a continuación un MODELO de referencia de informe final válido

para tódolos cursos da ESO, xa que a división de estándares de aprendizaxe por Bloques de

Contidos está  asemade reflectida na programación.  Cómpre salientar que dado o carácter

integrador  e  a  fundamentación  comunicativa  accional  da  materia  de  Francés  2ª  lingua

estranxeira, os bloques de contidos están, fundamentalmente plantexados para a consecución

duns estándares de aprendizaxe básicos para cada curso da ESO e o Bacharelato enfocados

a  manexar  as  destrezas  ou  “habilidades”  lingüísticas  e  comunicativas  nos  ámbitos  da

Expresión e a Comprensión orais e escritas, xunto aos contidos socioculturais, contemplados

no Bloque 5. 
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1º, 2º, 3º e 4º ESO

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1: Comprensión de textos orais Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2: Produción de textos orais Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3: Comprensión de textos escritos Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4: Produción de textos escritos Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5: Coñecemento da lingua e conciencia 

multicultural e plurilingüe

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

2. Actividades de recuperación

No período  comprendido  entre  a  3ª  avaliación  parcial  e  a  avaliación  final  ordinaria

segundo  o  calendario  escolar  determinarase  o  alumnado  destinado  a  realizar  o  tipo  de

actividades pertinente segundo o seu caso e as súas necesidades. Tal e como queda recollido

no  apartado  de  “Avaliación”  e  “Criterios  de  Avaliación,  Cualificación  e  Promoción”  do

alumnado,  aquel  alumnado  con  algún  bloque  de  contidos  cuxos  estándares  quedan  sen

acadar será o destinatario a realizar estas actividades de recuperación que, fundamentalmente

se realizarán na propia aula de xeito individual pero co apoio do profesor da materia e que se

basearán esencialmente en actividades de tipo comunicativo que traballen as 4 destrezas que

se recollen nos bloques de contido, a saber: 
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1)  exercicios  de  comprensión  escrita (lectura  superficial  e  logo  comprensiva  dun  texto

escrito e resposta a cuestións sobre o texto, test con verdadeiro/falso, preguntas con opcións

de resposta (a,b,c), xustificación de respostas falsas, etc. 

2) exercicios de comprensión oral (escoita dun documento real de curta duración do mesmo

tipo que os traballados durante o curso e a mesma duración, con cuestións de comprensión

fundamental sobre os contidos do documento e con preguntas da mesma tipoloxía que as do

apartado anterior).

3) actividades de produción escrita: redacción de textos segundo a tipoloxía textual vistas

nos cursos segundo os niveis, con diferentes extensións, número mínimo de palabras e máis

ou menos “guiadas” (segundo os niveis) do tipo email, carta, artigo de opinión, fichas de datos,

infografías, etc.

4) actividades de produción oral: pequenos diálogos ou monólogos tipo presentacións orais

dun tema previamente indicado e traballado durante o curso (descrición física ou psicolóxica/

actividades de ocio, falar sobre a familia e as amizades, explicación dun horario, rutinas, contar

anécdotas ou viaxes, contar plans de futuro, etc. 

3. Actividades de reforzo
No caso do alumnado que teña superada xa a materia obtendo unha media aritmética

das  3  avaliacións  parciais  de  5  e  sempre  e  cando  a  3ª  avaliación  parcial  esté  aprobada

(condición mínima), as actividades a realizar neste período serán de reforzo daqueles bloques

de  contido  no  que  o  alumnado  atope  maiores  dificultades,  podendo  modificar  a  sua

cualificación final nun máximo de 2 puntos, segundo a implicación e a realización correcta das

actividades  de  reforzo  e  ampliación  propostas,  que  seguirán  o  modelo  establecido  por

destrezas xa proposto para as actividades de recuperación e cunha tipoloxía de actividades

baseado no traballo  das 4  habilidades  (ou destrezas)  segundo os modelos  dos  diferentes

exames por niveis do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas e o DELF (A1-A2,

B1, B2).  
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4. Actividades de ampliación
Tal  e como comentamos no apartado anterior,  estas  actividades seguirán  a mesma

tipoloxía que as indicadas para o reforzo, engadíndoselle, neste caso tamén algún pequeno

“proxecto” colaborativo en binomios ou pequeno grupo no que se expoñerán de xeito oral a

modo de presentación un tema elixido entre unha serie deles propostos polos profesores. 

5. Actividades de titorización
Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso. 

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria

(ESO)

6.A) Alumnado que NON acadara a maioría dos estándares nun ou mais

bloques: 

Realizará as actividades de recuperación de forma autónoma na aula no período establecido.

Para conseguir superar a materia e obter unha cualificación positiva na avaliación ordinaria

deberá ter acadado, como se recolle nesta Programación unha nota mínima media de 3 nas

anteriores avaliacións e, a continuación realizar de forma axeitadas as actividades propostas

no período indicado, podendo acadar ata un mínimo de 1 punto e un máximo de 2 que se lle

“engadirán” á media aritmética obtida nas anteriores avaliacións e que, polo tanto, servirán

para recuperar a materia obtendo entre un 4 e un 5 de puntuación final. 

6.B)  Alumnado que SI  acadara a maioría dos estándares de tódolos

bloques de contidos:

A este alumnado están destinadas as actividades de reforzo e ampliación no período

lectivo establecido no calendario escolar (do 6 ao 23 de xuño). 

Á media arimética obtida na 3ª avaliación se lle poderán sumar ata 2 puntos se estas

actividades se realizan de xeito satisfactorio no tempo e forma indicados. 
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7. Criterios de cualificación da avaliación extraordinaria

(Bacharelato)
No caso do alumnado de 1º de Bacharelato, a avaliación ordinaria poderá coincidir coa

3ª avaliación parcial segundo se establece na orde do DOG do 25 de xaneiro de 2022, sendo,

en calquera caso, a partires do 6 de xuño e ata o 17 aproximadamente (sempre antes do

perído que abrangue do 20 ao 22 de xuño, destinado á realización de probas extraordinarias

de recuperación).  O alumnado de Bacharelato  obtén a cualificación na 3ª  avaliación e na

ordinaria  segundo  os  criterios  establecidos  nesta  programación  (media  aritmética  das  3

avaliacións a partir  dunha media de 3 e sendo condición indispensable ter  a 3ª avaliación

aprobada).  Para aquel alumnado que non conseguira acadar os estándares de aprendizaxe

mínimos detallados na PD estarán destinadas tamén un conxunto de actividades de reforzo,

apoio, e recuperación, seguindo un modelo semellante ao establecido para a ESO, pero coa

especificidade de que neste caso, tamén está prevista a realización de probas de recuperación

(avaliación extraordinaria) que se realizarán entre o 20 e o 23 de xuño, ás que só acudirá o

alumnado suspenso.

 No tocante ás porcentaxes aplicables neste caso, serán:

a) Actividades de recuperación: 40% da nota

b) probas de recuperación: 60% da nota, sendo  necesario realizar ambas partes para a

obtención dunha cualificación favorable.  Neste  caso,  corresponderá obter  unha  nota media

mínima de 5 puntos sumando ambas partes para considerar superada a materia. 
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ADDENDA Á

 PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA

ESO E BACHARELATO 

DEPARTAMENTO  DE INGLÉS

CURSO 2021/22
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CONTIDOS

1. Informe de avaliación final individualizado (por niveis) Aquí debedes indicar

os estándares de aprendizaxe que o alumnado ten que adquirir para superar a materia.

_____________ 1º ESO

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1:____Comprensión de textos orais 

(Listening)_______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2:_______Produción de textos orais 

(Speaking)____

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3:___Comprensión de textos 

escritos_(Reading)_______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4:_____Produción de textos escritos 

(Writing)______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5:______Coñecemento da lingua no 

contexto intercultural e multilingüe (gramática, 

vocabulario)_____

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □
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_____________ 2º ESO

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1:____Comprensión de textos orais 

(Listening)_______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2:_______Produción de textos orais 

(Speaking)____

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3:___Comprensión de textos 

escritos_(Reading)_______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4:_____Produción de textos escritos 

(Writing)______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5:______Coñecemento da lingua no 

contexto intercultural e multilingüe (gramática, 

vocabulario)_____

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □
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_____________ 3º ESO

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1:____Comprensión de textos orais 

(Listening)_______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2:_______Produción de textos orais 

(Speaking)____

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3:___Comprensión de textos 

escritos_(Reading)_______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4:_____Produción de textos escritos 

(Writing)______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5:______Coñecemento da lingua no 

contexto intercultural e multilingüe (gramática, 

vocabulario)_____

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □
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_____________ 3º ESO PMAR

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1:____Comprensión de textos orais 

(Listening)_______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2:_______Produción de textos orais 

(Speaking)____

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3:___Comprensión de textos 

escritos_(Reading)_______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4:_____Produción de textos escritos 

(Writing)______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5:______Coñecemento da lingua no 

contexto intercultural e multilingüe (gramática, 

vocabulario)_____

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □
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_____________ 4º ESO

Alumno/a:____________________________________________________________________

Bloque 1:____Comprensión de textos orais 

(Listening)_______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 2:_______Produción de textos orais 

(Speaking)____

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 3:___Comprensión de textos 

escritos_(Reading)_______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 4:_____Produción de textos escritos 

(Writing)______

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □

Bloque 5:______Coñecemento da lingua no 

contexto intercultural e multilingüe (gramática, 

vocabulario)_____

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □
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2. Actividades de recuperación

Estas actividades van destinadas exclusivamente a aqueles alumnos/as suspensos/as. Deseñaranse

por bloques, e valoraranse unicamente as que se traballen na aula. Son obrigatorias. Consistirán en

cadernos con fichas de diferentes niveis, tests autoavaliables (Kahoots e Edmodo), e probas. Das tres

semanas que restan ata o final de curso, adicarase cada semana a traballar dúas destrezas.

3. Actividades de reforzo

Estas actividades van dirixidas a aqueles alumnos/as,  que,  aínda que aprobaran,  van moi  xustos,

cunha nota de entre un 5 e un 6, e tamén a aqueles alumnos/as que xa tiveran un reforzo dalgún tipo

ao longo do curso. Traballarán, tamén, cadernos de fichas de diferentes niveis, e farán algunha proba

auto avaliable. Valoraranse exclusivamente as traballadas na aula.

4. Actividades de ampliación

Estas actividades van destinadas a aqueles alumnos/as que teñen un 7, ou máis, e serán actividades

tipo proxecto: unha presentación oral, relacionada con algúns contidos dos temas dados. Valorarase,

unha vez máis, única e exclusivamente o traballo feito na aula.

5. Actividades de titorización
Farase  un  seguimento  individualizado  das  actividades  de  recuperación,  reforzo  e  ampliación  do

alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso.
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6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria (ESO)
1)  A  aqueles  alumnos/as  suspensos/as,  que  teñan  que  facer  as  actividades  de  recuperación,

aplicaráselles as seguintes porcentaxes por bloques de contido do informe final individualizado:

Bloque 1 (LISTENING): 10% 

Bloque 2 (SPEAKING): 10%

Bloque 3 (READING): 20%

Bloque 4 (WRITING): 20%

Bloque 5 (USE OF ENGLISH, VOCABULARY): 40%.

Estes alumnos/as poderán obter unha cualificación final máxima de 6.

2) Os alumnos/as que teñan que realizar actividades de reforzo ou ampliación, se realizan tódalas

actividades suxeridas na aula, poderán acadar ata un máximo dun 1.5 sobre a nota obtida na terceira

avaliación.

7.  Criterios  de  cualificación  da  avaliación  extraordinaria

(Bacharelato)
Ao alumnado suspenso, aplicaránselle os seguintes criterios:

Actividades: 15%. Teranse en conta, tamén, os positivos, e a actitude e o traballo na aula.

Exame extraordinario: 85%.
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ANEXO: CADRO DE SEGUIMENTO INDIVIDUALIZADO TRABALLO NA AULA 

(Reforzo e ampliación na ESO e Recuperación 1º Bach)

 RE  FORZO E AMPLIACIÓN ESO  

       School year 2021/22
   
         CLASS   GROUP     No.                    STUDENT

____ESO

ATTENDANCE & CLASSWORK CONTROL

6 7 8 9 10

 

JUNE

13 14 15 16 17

20 21 22

3rd TERM MARK Added score + _____ FINAL MARK

Final mark = 3rd term mark + 0-1.5 ( 1.5 : number of sessions classwork)

S  TUDENT’S PERFORMANCE IN CLASS:  

Excellent-  100%

Above average- 75%

Average- 50%

Below average- 25%

No work/ absence- 0%
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 RECUPERACIÓN 1º BACHARELATO  

School year 2021/22

     CLASS       GROUP     No.                    STUDENT

1st Bach

ATTENDANCE & CLASSWORK CONTROL

JUNE

13 14 15 16 17

20 21 22

RESIT  EXAMS  WEEK

RESIT EXAM MARK Added score + _____ FINAL MARK

Final mark = Resit Exam Mark + 0-1.5 ( 0- 0.5 per day)

S  TUDENT’S PERFORMANCE IN CLASS:  

Excellent-  100%

Above average- 75%

Average- 50%

Below average- 25%

No work/ absence- 0%
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CONTIDOS 

 
1. Informe de avaliación final individualizado (por niveis)  

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Xeografía Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Historia Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Mitoloxía Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Arte Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Sociedade e vida cotidiá Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 6: Lingua e literatura Acadou os estándares  

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 7: Pervivencia na actualidade Acadou os estándares  

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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LATÍN 4º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: O latín, orixe das linguas romances Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Sistema da lingua latina: elementos 

básicos 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Morfoloxía Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Sintaxe Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Roma: historia, cultura e civilización Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 6: Textos Acadou os estándares  

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 7: Léxico Acadou os estándares  

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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LATÍN I 1º BACHARELATO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: O latín, orixe das linguas romances Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Sistema da lingua latina: elementos 

básicos 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Morfoloxía Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Sintaxe Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte e 

civilización 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 6: Textos Acadou os estándares  

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 7: Léxico Acadou os estándares  

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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GREGO I 1º BACHARELATO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Lingua grega Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Sistema da lingua grega: elementos 

básicos 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Morfoloxía Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Sintaxe Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Grecia: historia, cultura, arte e 

civilización 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 6: Textos Acadou os estándares  

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 7: Léxico Acadou os estándares  

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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2. Actividades de recuperación 

 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

O alumnado que na terceira avaliación non teña superado algún bloque de contidos realizará 

na aula actividades orientadas a superar os estándares de aprendizaxe de ditos bloques 

durante o período lectivo que abrangue dende a terceira avaliación ata a avaliación final. Por 

medio destas actividades, escritas e orais, a profesora valorará o grao de consecución dos 

estándares de aprendizaxe para poder superar a materia. 

Realizaranse dúas fichas escritas que terán un peso do 60% da nota. Para a puntuación das 

fichas teranse en conta os estándares traballados así como a redacción e puntuación do texto, 

a caligrafía e a limpeza, marxes. As faltas de ortografía descontarán 0,2 por cada falta ata un 

máximo de 1 punto.  

 Asemade durante as sesións o alumnado deberá manter unha actitude activa participando  en 

debates e na corrección oral de actividades o que terá un peso do 40% da nota. Valoraranse 

positivamente as respostas e expresión correctas, o discurso coherente, a participación 

respectando a quenda.  

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A PARTICIPACIÓN E O TRABALLO NA AULA (40%) 
 

ITEMS Excelente 4 Ben 3 Regular 2 Insuficiente 1-0 

Responsabilidade 
(ten o material na 
aula e realiza as 
tarefas) 

 
 
 
1 punto 

 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
0,5 p. 

 
 
 
0,25 p. 

Participación 
activa na aula 
con respostas, 
comentarios ou 
preguntas 
coherentes 

 
 
 
 
 
2 p. 

 
 
 
 
 
1,5 p. 

 
 
 
 
 
1 p. 

 
 
 
 
 
0,5 p. 

Respecta a 
quenda e as 
opinións dos 
seus 
compañeiros e do 
profesor 

 
 
 
 
1 p. 

 
 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
 
0,5 p. 

 
 
 
 
0,25 p. 
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LATÍN 4º ESO 

O alumnado que na terceira avaliación non teña superado algún bloque de contidos realizará 

na aula actividades orientadas a superar os estándares de aprendizaxe de ditos bloques 

durante o período lectivo que abrangue dende a terceira avaliación ata a avaliación final. Por 

medio destas actividades, escritas e orais, a profesora valorará o grao de consecución dos 

estándares de aprendizaxe para poder superar a materia. 

Realizaranse dúas fichas escritas que terán un peso do 60% da nota. Para a puntuación das 

fichas teranse en conta os estándares traballados así como a redacción e puntuación do texto, 

a caligrafía e a limpeza, marxes. As faltas de ortografía descontarán 0,2 por cada falta ata un 

máximo de 1 punto.  

Asemade durante as sesións o alumnado deberá manter unha actitude activa participando  en 

debates e na corrección oral de actividades o que terá un peso do 40% da nota. Valoraranse 

positivamente as respostas e expresión correctas, o discurso coherente, a participación 

respectando a quenda.  

 
RÚBRICA PARA AVALIAR A PARTICIPACIÓN E O TRABALLO NA AULA (40%) 
 

ITEMS Excelente 4 Ben 3 Regular 2 Insuficiente 1-0 

Responsabilidade 
(ten o material na 
aula e realiza as 
tarefas) 

 
 
 
1 punto 

 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
0,5 p. 

 
 
 
0,25 p. 

Participación 
activa na aula 
con respostas, 
comentarios ou 
preguntas 
coherentes 

 
 
 
 
 
2 p. 

 
 
 
 
 
1,5 p. 

 
 
 
 
 
1 p. 

 
 
 
 
 
0,5 p. 

Respecta a 
quenda e as 
opinións dos 
seus 
compañeiros e do 
profesor 

 
 
 
 
1 p. 

 
 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
 
0,5 p. 

 
 
 
 
0,25 p. 

 
 
LATÍN I 1º BACHARELATO 

O alumnado, que na avaliación final ordinaria non superou a materia, terá dereito a realizar 

unha proba extraordinaria. 
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Durante o período que abrangue desde a avaliación final ordinaria e a avaliación 

extraordinaria,  o alumnado coa materia suspensa realizará actividades orientadas á 

preparación e realización das probas extraordinarias. Estas actividades feitas na aula terán 

un peso do 20% que se sumará á nota da proba  extraordinaria cun peso do 80%. 

As actividades que se realicen na aula terán como fío condutor un texto adaptado sobre o mito 

de “Theseus et Ariadna” a partir do que se traballará  morfoloxía, sintaxe, tradución, 

comprensión e cultura.  

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A PARTICIPACIÓN E O TRABALLO NA AULA EN  

BACHARELATO (20%) 

 

ITEMS Excelente 2 Ben 1,5 Regular 1 Insuficiente 0 

Responsabilidade 
(ten o material na 
aula e realiza as 
tarefas) 

 
 
 
0,25 puntos 

 
 
 
0,25 p. 

 
 
 
0,25 p. 

 
 
 
0 p. 

Participación 
activa na aula 
con respostas, 
comentarios ou 
preguntas 
coherentes 

 
 
 
 
 
1,5 p. 

 
 
 
 
 
1 p. 

 
 
 
 
 
0,5 p. 

 
 
 
 
 
0 p. 

Respecta a 
quenda e as 
opinións dos 
seus 
compañeiros e do 
profesor 

 
 
 
 
0,25 p. 

 
 
 
 
0,25 p. 

 
 
 
 
0,25 p. 

 
 
 
 
0 p. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR PROBAS EXTRAORDINARIAS BACHARELATO (80%) 
 

ITEMS Excelente 8 Notable 7 Ben 6 Suficiente 5 Insuficiente 4-
0 

Contidos 
 

 
6 puntos 

 
5 p. 

 
4 p. 

 
3 p. 

 
2 p. 

Ortografía 
 

 
1 p. 

 
1 p. 

 
1 p. 

 
1 p. 

 
1 p. 

Caligrafía e limpeza  
 

 
 
0,25 p. 

 
 
0,25 p. 

 
 
0,25 p. 

 
 
0,25 p. 

 
 
0,25 p. 

Redacción,coherencia 
e puntuación do texto 
 

 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
0,75 p. 

 

GREGO I 1º BACHARELATO 

O alumnado, que na avaliación final ordinaria non superou a materia, terá dereito a realizar 

unha proba extraordinaria. 

Durante o período que abrangue desde a avaliación final ordinaria e a avaliación 

extraordinaria,  o alumnado coa materia suspensa realizará actividades orientadas á 

preparación e realización das probas extraordinarias. Estas actividades feitas na aula terán 

un peso do 20% que se sumará á nota da proba  extraordinaria cun peso do 80%. 

As actividades que se realicen na aula terán como fío condutor textos de fábulas de Esopo  a 

partir do que se traballará  morfoloxía, sintaxe, tradución, comprensión e cultura.  

RÚBRICA PARA AVALIAR A PARTICIPACIÓN E O TRABALLO NA AULA EN 

BACHARELATO (20%) 

 

ITEMS Excelente 2 Ben 1,5 Regular 1 Insuficiente 0 

Responsabilidade 
(ten o material na 
aula e realiza as 
tarefas) 

 
 
 
0,25 puntos 

 
 
 
0,25 p. 

 
 
 
0,25 p. 

 
 
 
0 p. 

Participación 
activa na aula 
con respostas, 
comentarios ou 
preguntas 
coherentes 

 
 
 
 
 
1,5 p. 

 
 
 
 
 
1 p. 

 
 
 
 
 
0,5 p. 

 
 
 
 
 
0 p. 

Respecta a 
quenda e as 
opinións dos 
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seus 
compañeiros e do 
profesor 

 
0,25 p. 

 
0,25 p. 

 
0,25 p. 

 
0 p. 

 
 
RÚBRICA PARA AVALIAR PROBAS EXTRAORDINARIAS BACHARELATO (80%) 
 

ITEMS Excelente 8 Notable 7 Ben 6 Suficiente 5 Insuficiente 4-
0 

Contidos 
 

 
6 puntos 

 
5 p. 

 
4 p. 

 
3 p. 

 
2 p. 

Ortografía 
 

 
1 p. 

 
1 p. 

 
1 p. 

 
1 p. 

 
1 p. 

Caligrafía e limpeza  
 

 
 
0,25 p. 

 
 
0,25 p. 

 
 
0,25 p. 

 
 
0,25 p. 

 
 
0,25 p. 

Redacción,coherencia 
e puntuación do texto 
 

 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
0,75 p. 

 
 
 
0,75 p. 

 

3. Actividades de reforzo 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

O alumnado que na terceira avaliación superou a materia con reforzo educativo realizará 

actividades específicas na aula durante o período lectivo que abrangue dende a terceira 

avaliación ata a avaliación final.  

As actividades propostas terán como fío condutor fragmentos da Odisea dos que se extraerán 

actividades relacionadas con cada un dos bloques (lingua, literatura, mitoloxía, marco 

xeográfico...). 

Se o alumno realiza estas actividades na aula poderá subir a súa nota da avaliación final ata 

1 punto. 

RÚBRICA PARA ACTIVIDADES DE REFORZO NA ESO 

ITEMS Puntuación 

Participación oral correcta, coherente e 

respectando a quenda e opinións dos 

compañeiros e do profesor 

0,25 

Respostas das actividades e ortografía 

correctas 

0,5 
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Presentación da ficha (caligrafía, limpeza, 

orden, deixa marxes) 

0,25 

 

Penalizarase 0,2 por cada falta de ortografía ou acento. 
 

LATÍN 4º ESO 

O alumnado que na terceira avaliación superou a materia con reforzo educativo realizará 

actividades específicas na aula durante o período lectivo que abrangue dende a terceira 

avaliación ata a avaliación final.  

As actividades propostas terán como fío condutor fragmentos de textos latinos adaptados, con 

temática mitolóxica ou da vida cotiá, para analizar e traducir (morfoloxía, sintaxe e léxico) e 

comentar os aspectos culturais máis relevantes. Os textos elixidos serán axeitados para 

reforzar aquelas dificultades que presente o alumno.  

Se o alumno realiza estas actividades na aula poderá subir a súa nota da avaliación final ata 

1 punto. 

RÚBRICA PARA ACTIVIDADES DE REFORZO NA ESO 

ITEMS Puntuación 

Participación oral correcta, coherente e 

respectando a quenda e opinións dos 

compañeiros e do profesor 

0,25 

Respostas das actividades e ortografía 

correctas 

0,5 

Presentación da ficha (caligrafía, limpeza, 

orden, deixa marxes) 

0,25 

 

Penalizarase 0,2 por cada falta de ortografía ou acento. 

 

LATÍN I 1º BACHARELATO 

O alumnado con reforzo educativo que superou a materia na avaliación final ordinaria, durante 

o período que abrangue entre a avaliación final ordinaria e a avaliación extraordinaria, 

dedicarase á realización de actividades de reforzo. 

As actividades que se realicen na aula terán como fío condutor un texto adaptado sobre o mito 

de “Theseus et Ariadna” co que se traballarán aquelas carencias que presente cada alumno. 
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A nota da avaliación final ordinaria non se pode modificar. 

 

GREGO I 1º BACHARELATO 

O alumnado con reforzo educativo que superou a materia na avaliación final ordinaria, durante 

o período que abrangue entre a avaliación final ordinaria e a avaliación extraordinaria, 

dedicarase á realización de actividades de reforzo. 

As actividades que se realicen na aula terán como fío condutor  textos adaptados das fábulas 

de Esopo co que se traballarán aquelas carencias que presente cada alumno. 

A nota da avaliación final ordinaria non se pode modificar. 

 

4. Actividades de ampliación 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
 
O alumnado que na terceira avaliación superou a materia realizará actividades específicas na 

aula durante o período lectivo que abrangue dende a terceira avaliación ata a avaliación final.  

As actividades propostas terán como fío condutor fragmentos da Ilíada dos que se extraerán 

actividades relacionadas con cada un dos bloques (lingua, literatura, mitoloxía, marco 

xeográfico...). 

Se o alumno realiza estas actividades na aula poderá subir a súa nota da avaliación final ata 1 

punto. 

RÚBRICA PARA ACTIVIDADES DE REFORZO NA ESO 

ITEMS Puntuación 

Participación oral correcta, coherente e 

respectando a quenda e opinións dos 

compañeiros e do profesor 

0,25 

Respostas das actividades e ortografía 

correctas 

0,5 

Presentación da ficha (caligrafía, limpeza, 

orden, deixa marxes) 

0,25 

 

Penalizarase 0,2 por cada falta de ortografía ou acento. 
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LATÍN 4º ESO 

O alumnado que na terceira avaliación superou a materia realizará actividades específicas na 

aula durante o período lectivo que abrangue dende a terceira avaliación ata a avaliación final.  

As actividades propostas terán como fío condutor textos de ampliación de textos latinos 

adaptados, con temática mitolóxica ou da vida cotiá, para analizar e traducir (morfoloxía, 

sintaxe e léxico) e comentar os aspectos culturais máis relevantes. Con estes textos 

preténdese que o alumno adquira maior soltura para traducir e comprender os textos. 

Se o alumno realiza estas actividades na aula poderá subir a súa nota da avaliación final ata 1 

punto. 

RÚBRICA PARA ACTIVIDADES DE REFORZO NA ESO 

ITEMS Puntuación 

Participación oral correcta, coherente e 

respectando a quenda e opinións dos 

compañeiros e do profesor 

0,25 

Respostas das actividades e ortografía 

correctas 

0,5 

Presentación da ficha (caligrafía, limpeza, 

orden, deixa marxes) 

0,25 

 

Penalizarase 0,2 por cada falta de ortografía ou acento. 

 

LATÍN I 1º BACHARELATO 

O alumnado que superou a materia na avaliación final ordinaria, durante o período que 

abrangue entre a avaliación final ordinaria e a avaliación extraordinaria, dedicarase á 

realización de actividades de ampliación. 

As actividades que se realicen na aula terán como fío condutor un texto adaptado sobre o mito 

de “Theseus et Minotaurus” co que se traballarán aquelas carencias que presente cada 

alumno. 

A nota da avaliación final ordinaria non se pode modificar. 
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GREGO I 1º BACHARELATO 

O alumnado que superou a materia na avaliación final ordinaria, durante o período que 

abrangue entre a avaliación final ordinaria e a avaliación extraordinaria, dedicarase á 

realización de actividades de reforzo. 

As actividades que se realicen na aula terán como fío condutor  unha selecta das fábulas de 

Esopo co que se traballarán aquelas carencias que presente cada alumno. 

A nota da avaliación final ordinaria non se pode modificar. 

5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  

(esta frase deixádea así para tod@s) 

 

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria 

(ESO) 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

1. Localizar e describir os marcos xeográficos das civilizacións grega e romana. 

2. Coñecer as principais características da historia de Grecia e Roma. 

3. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

4. Coñecer os mitos dos deuses e dos heroes grecolatinos e establecer semellanzas e 

diferenzas cos actuais. 

5. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e da relixión grega e romana 

coas actuais. 

6. Distinguir a relixión oficial das manifestacións de culto privado. 

7. Coñecer as características fundamentais da arte clásica e relacionar manifestacións 

artísticas actuais cos seus modelos clásicos. 

8. Identificar as características máis salientables da arquitectura grecorromana e os 

edificios máis singulares. 

9. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte grega e romana e identificar a súa 

temática. 

mailto:tod@s
mailto:tod@s
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10. Coñecer e saber localizar os principais monumentos clásicos do patrimonio español e 

europeo. 

11. Coñecer a composición da familia. 

12. Coñecer as características máis salientables da vida cotiá. 

13. Coñecer a orixe do alfabeto e recoñecer a presenza de elementos dos alfabetos latino e 

grego nos alfabetos actuais. 

14. Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas. 

15. Identificar as linguas romances. 

16. Identificar o léxico grecolatino: cultismos, semicultismos e léxico patrimonial. 

17. Coñecer e utilizar a terminoloxía científico-técnica de orixe grecolatina e o seu influxo 

nas linguas que non derivan do latín. 

18.  Coñecer a pervivencia da mitoloxía nas manifestacións artísticas. 

LATÍN 4º ESO 

1. Coñecer o mapa xeográfico da lingua latina. 

2. Coñecer a orixe común da maioría das linguas europeas, o indoeurpeo. 

3. Distinguir entre palabras patrimoniais, semicultismos e cultismos. 

4. Coñecer os diferentes sistemas de escritura e o alfabeto latino. 

5. Coñecer e aplicar as normas básicas de pronunciación latina. 

6. Distinguir e clasificar os tipos de palabras. 

7. Comprender o concepto de declinación e conxugación. 

8. Coñecer as declinacións latinas: encadrar as palabras, enuncialas e declinalas. 

9. Coñecer as conxugacións latinas: encadrar os verbos, enuncialos e conxugalos. 

10. Recoñecer os formantes dos tempos verbais. 

11. Coñecer e analizar as palabras na oración. 

12. Coñecer os casos latinos e as súas funcións e saber traducilos correctamente. 

13. Recoñecer e clasificar os tipos de oracións. 

14. Coñecer os feitos históricos máis relevantes das etapas da historia de Roma. 

15. Coñecer a organización política e social. 

16. Coñecer a vida cotiá: familia, vivenda, relixión, escola. 

17. Coñecer os principais deuses e heroes e os seus mitos. 

18. Aplicar os coñecementos de morfoloxía e sintaxe para traducir e comprender textos 

adaptados. 
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19. Coñecer e traducir o léxico latino transparente. 

20. Distinguir e coñecer os principais prefixos e sufixos que interveñen na formación de 

palabras. 

21. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas nosas linguas. 

7. Criterios de cualificación da avaliación extraordinaria 

(Bacharelato) 

LATÍN I 1º BACHARELATO 

1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina. 

2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas en Europa. 

3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas. 

4. Coñecer a orixe das linguas faladas en España e localizalas nun mapa. 

5. Coñecer as etapas da evolución do latín e identificar palabras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos. 

6. Coñecer o alfabeto latino e a súa orixe. 

7. Coñecer as normas básicas da pronuncia en latín. 

8. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

9. Distinguir os tipos de palabras a partir do seu enunciado. 

10. Comprender o concepto de declinación e conxugación. 

11. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e declinación, 

enuncialas e declinalas correctamente. 

12. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa conxugación, enuncialos e 

conxugalos correctamente. 

13. Analizar o funcionamento dos temas verbais latinos de presente e de perfecto, e 

recoñecer as formas dos tempos verbais formados a partir deles, tanto en voz activa 

como en voz pasiva. 

14. Diferenciar formas persoais e non persoais do verbo, e recoñecer as categorías 

gramaticais presentes en cada unha. 

15. Traducir ao galego e ao castelán as formas verbais latinas, e comparar os sistemas 

verbais. 

16. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 
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17. Coñecer os nomes dos casos latinos, identificar as principais funcións que realizan na 

oración e saber traducir os casos á lingua materna adecuadamente. 

18. Recoñecer as regras da concordancia na lingua latina e a súa correspondencia no 

galego e no castelán. 

19. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. 

20. Distinguir as oracións simples das compostas e , dentro destas últimas, as coordinadas 

das subordinadas. 

21. Coñecer as funcións das formas non persoais nas oracións: infinitivo e participio. 

22. Identificar, distinguir e traducir correctamente as construcións de infinitivo e participio  

máis frecuentes. 

23. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadrados no seu 

período correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 

24. Coñecer os feitos históricos principais da romanización de Hispania e da Gallaecia, e 

realizar eixes cronolóxicos. 

25. Recoñecer as pegadas da romanización noso legado. 

26. Coñecer a organización política e social de Roma e recoñecer o seu mantemento 

actual. 

27. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina. 

28. Coñecer os deuses, os mitos, os heroes e as lendas latinas principais, e establecer 

semellanzas e diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e os actuais. 

29. Coñecer e comparar coas actuais as características da relixiosidade e da relixión 

latinas, os cultos privados e os ritos funerarios. 

30. Coñecer as características fundamentais da arte romana e describir algunhas das súas 

manifestacións máis importantes. 

31. Identificar os trazos máis destacados das edificacións públicas e do urbanismo romano, 

e sinalar a súa presenza dentro do patrimonio histórico de España e Europa. 

32. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da 

lingua latina para a interpretación, a tradución e a retroversión de textos de dificultade 

progresiva. 

33. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias. 

34. Utilizar correctamente manuais e dicionarios recoñecendo e analizando toda a 

información que proporcionan. 
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35. Facer unha lectura comprensiva, a análise e o comentario do contido e da estrutura de 

textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos. 

36. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de maior 

frecuencia. 

37. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que interveñen na 

composición e na derivación culta. 

38. Relacionar étimos latinos e os derivados en linguas romances. 

39. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas 

nun contexto axeitado. 

GREGO I 1º BACHARELATO 

1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua grega. 

2. Explicar a orixe da lingua grega a partir do indoeuropeo e coñecer os principais 

grupos lingüísticos que compoñen a familia das linguas indoeuropeas. 

3. Entender o concepto de familia lingüística e de indoeuropeo. 

4. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas en 

Europa. 

5. Coñecer as etapas da historia da lingua grega. 

6. Recoñecer a división dialectal da lingua grega e identificar a súa expansión 

xeográfica. 

7. Coñecer a orixe do alfabeto grego, a súa influencia e a súa relación con outros 

sistemas de escritura usados na actualidade. 

8. Coñecer os caracteres do alfabeto grego na súa forma minúscula e maiúscula, 

escribilos e lelos coa pronuncia correcta. 

9. Recoñecer a clasificación dos fonemas da lingua grega e a súa pronuncia. 

10. Coñecer e aplicar as normas de transición para transcribir termos gregos ao 

abecedario galego e castelán. 

11. Coñecer os acentos, espíritos e demais signos diacríticos e de puntuación. 

12. Coñecer o concepto de flexión lingüística. 

13. Distinguir e clasificar as categorías de palabras a partir do seu enunciado. 

14. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

15. Comprender o concepto de declinación. 
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16. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa declinación, declinalas 

correctamente, e analizar e traducir formas nominais e pronominais. 

17. Conxugar correctamente as formas verbais, analizalas morfoloxicamente e 

traducilas. 

18. Diferenciar entre formas persoais e non persoais do verbo e recoñecer as categorías 

gramaticais presentes en cada unha delas. 

19. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 

20. Coñecer e identificar os nomes dos casos gregos e as súas funcións na oración, e 

saber traducir adecuadamente os casos á  lingua materna. 

21. Coñecer o concepto de concordancia tanto nominal (caso, xénero e número) como 

verbal (número e persoa). 

22. Recoñecer os elementos da oración: suxeito, predicado, atributo, complementos... 

23. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple e distinguir as oracións compostas. 

24. Coñecer as funcións de formas de infinitivo nas oracións. 

25. Coñecer as funcións de participio nas oracións. 

26. Coñecer, comprender e utilizar os elementos morfolóxicos da lingua grega, e 

iniciarse na interpretación e na tradución de textos de dificultade progresiva. 

27. Identificar e relacionar elementos sintácticos da lingua grega que permitan a análise 

e a tradución de textos sinxelos. 

28. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Grecia. 

29. Coñecer e comparar as principais formas de organización política e social da antiga 

Grecia. 

30. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros. 

31. Identificar as principais formas de traballo e de lecer da antigüidade. 

32. Coñecer os principais deuses da mitoloxía. 

33. Coñecer os deuses, os mitos e os heroes gregos, e establecer semellanzas e 

diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e os actuais. 

34. Coñecer as características da relixión grega. 

35. Relacionar e establecer diferenzas entre as manifestacións deportivas da Grecia 

clásica e as actuais. 
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36. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos 

da lingua grega para a interpretación e a tradución coherente de frases ou textos de 

dificultade progresiva. 

37. Utilizar con corrección manuais e dicionarios, e recoñecer e analizar toda a 

información que proporcionan. 

38. Comentar desde o punto de vista lingüístico e literario os textos propostos. 

39. Comparar as estruturas da lingua grega coas da lingua propia. 

40. Realizar, a través dunha lectura comprensiva, análise e comentario do contido e da 

estrutura de textos gregos orixinais, adaptados ou traducidos. 

41. Coñecer, identificar e traducir o léxico grego: as palabras de maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

42. Descompor unha palabra nos seus formantes, e coñecer o seu significado en grego 

para aumentar o caudal léxico e o coñecemento da lingua propia. 

43. Recoñecer os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e remontalos aos 

étimos gregos orixinais. 

44. Identificar e coñecer os elementos léxicos e os procedementos de formación do 

léxico grego (derivación e composición) para entender mellor os procedementos de 

formación de palabras nas linguas actuais. 

45. Relacionar palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 
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CONTIDOS 

                                                           1º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Comunicación oral: escoitar e falar    Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Coñecemento da lingua Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Educación literaria Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

 

 

                                                           2º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Comunicación oral: escoitar e falar    Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Coñecemento da lingua Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Educación literaria Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

 

                                                           3º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 
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Bloque 1: Comunicación oral: escoitar e falar    Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Coñecemento da lingua Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Educación literaria Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

 

                                                           4º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Comunicación oral: escoitar e falar    Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Coñecemento da lingua Acadou os estándares 

. SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Educación literaria Acadou os estándares 

 SI   □ NON       □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


        

 

 

  

 

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

2. Actividades de recuperación 

1º de ESO 

O alumnado que non teña aprobada a materia a día 3 de xuño, realizará dous tipos de actividades de 

recuperación no período comprendido entre os días 6 e 22 de xuño de 2022:  

-Realización na clase de actividades facilitadas pola profesora e que comprenderá exercicios destinados a 

recuperar os estándares non superados durante o curso. Para a súa realización poderá empregar o caderno 

de clase (ferramenta indispensable neste curso), libro de texto e apuntes dos que dispoña. Dito caderno de 

recuperación terá unha nota diaria, só se fará na clase e será recollido o día 17 de xuño e deberá estar 

debidamente cumprimentado. Ademais, o alumno deberá memorizar a teoría relativa ás tarefas propostas 

neste caderno de recuperación, teoría que ten recollida no caderno de clase. (Suporá un 40% da nota). 

- Resolución dunhas actividades, cuestionarios ou test, sen a axuda do caderno nin dos apuntes, sobre a 

parte da materia repasada previamente. (Suporá un 60% da nota). 

Ademais dos contidos, en todas as tarefas propostas terase en conta o seguinte: 

- Cada falta de ortografía suporá un desconto de 0,1 puntos,  podendo chegar a descontar un máximo de 1 

punto por este concepto. 

- A mala presentación e organización dos contidos pode baixar tamén ata un máximo de un punto. 

 

2º de ESO 

 

O alumnado que non teña aprobada a materia a día 3 de xuño, realizará dous tipos de actividades de 

recuperación no período comprendido entre os días 6 e 22 de xuño de 2022:  

- Realización na clase dun caderniño de recuperación que lle facilitará a cada alumno o docente 

correspondente e que comprenderá exercicios destinados a recuperar os estándares non superados durante 

o curso. Para a súa realización poderá empregar o caderno de clase (ferramenta indispensable neste 

curso) e os apuntes dos que dispoña. Dito caderno de recuperación será recollido o día 17 de xuño e 

deberá estar debidamente cumprimentado. Ademais, o alumno deberá memorizar a teoría mínima relativa 

ás tarefas propostas neste caderno de recuperación, teoría que ten recollida no caderno de clase. (Suporá 

un 40% da nota) 

- Resolución dunhas actividades, cuestionarios ou test, sen a axuda do caderno nin dos apuntes, sobre a 

parte da materia repasada previamente. (Suporá un 60% da nota). 

Ademais dos contidos, en todas as tarefas propostas terase en conta o seguinte: 
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- Cada falta de ortografía suporá un desconto de 0,1 puntos,  podendo chegar a descontar un máximo de 1 

punto por este concepto. 

- A mala presentación e organización dos contidos pode baixar tamén ata un máximo de un punto. 

 

3º de ESO 

O alumnado que non teña aprobada a materia a día 3 de xuño, realizará dous tipos de actividades de 

recuperación no período comprendido entre os días 6 e 22 de xuño de 2022:  

-Realización na clase de actividades facilitadas pola profesora e que comprenderá exercicios destinados a 

recuperar os estándares non superados durante o curso. Para a súa realización poderá empregar o caderno 

de clase (ferramenta indispensable neste curso), libro de texto e apuntes dos que dispoña. Dito caderno de 

recuperación terá unha nota diaria, só se fará na clase e será recollido o día 17 de xuño e deberá estar 

debidamente cumprimentado. Ademais, o alumno deberá memorizar a teoría mínima relativa ás tarefas 

propostas neste caderno de recuperación, teoría que ten recollida no caderno de clase. (Suporá un 40% da 

nota). 

- Resolución dunhas actividades, cuestionarios ou test, sen a axuda do caderno nin dos apuntes, sobre a 

parte da materia repasada previamente. (Suporá un 60% da nota). 

Ademais dos contidos, en todas as tarefas propostas terase en conta o seguinte: 

- Cada falta de ortografía suporá un desconto de 0,1 puntos,  podendo chegar a descontar un máximo de 1 

punto por este concepto. 

- A mala presentación e organización dos contidos pode baixar tamén ata un máximo de un punto. 

 

4º de ESO 

O alumnado que non teña aprobada a materia a día 3 de xuño, realizará dous tipos de actividades de 

recuperación no período comprendido entre os días 6 e 22 de xuño de 2022:  

-Realización na clase de actividades facilitadas pola profesora e que comprenderá exercicios destinados a 

recuperar os estándares non superados durante o curso. Para a súa realización poderá empregar o caderno 

de clase (ferramenta indispensable neste curso), libro de texto e apuntes dos que dispoña. Dito caderno de 

recuperación será recollido o día 17 de xuño e deberá estar debidamente cumprimentado. Ademais, o 

alumno deberá memorizar a teoría mínima relativa ás tarefas propostas neste caderno de recuperación, 

teoría que ten recollida no caderno de clase. (Suporá un 40% da nota). 

- Resolución dunhas actividades, cuestionarios ou test, sen a axuda do caderno nin dos apuntes, sobre a 

parte da materia repasada previamente. (Suporá un 60% da nota). 
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Ademais dos contidos, en todas as tarefas propostas terase en conta o seguinte: 

- Cada falta de ortografía suporá un desconto de 0,1 puntos,  podendo chegar a descontar un máximo de 1 

punto por este concepto. 

- A mala presentación e organización dos contidos pode baixar tamén ata un máximo de un punto. 

 

3. Actividades de reforzo 

1º de ESO 

 

Ó alumnado cuxa nota media de todo o curso sexa inferior a 5 e superior a 4, e polo tanto, so precisa 

repasar algunha parte da materia, proporcionaránselle exercicios de reforzo sobre eses contidos.  

 Estes alumnos deberán entregar as actividades propostas antes do día 17 de xuño, nun prazo 

consensuado coa profesora. 

 

2º de ESO 

 

Ó alumnado cuxa nota media de todo o curso sexa inferior a 5 e superior a 4, e polo tanto, so precisa 

repasar algunha parte da materia, proporcionaránselle exercicios de reforzo sobre eses contidos. Estes 

alumnos deberán entregar as actividades propostas antes do día 17 de xuño, nun prazo consensuado coa 

profesora. 

 

3º de ESO 

Ó alumnado cuxa nota media de todo o curso sexa inferior a 5 e superior a 4, e polo tanto, so precisa 

repasar algunha parte da materia, proporcionaránselle exercicios de reforzo sobre eses contidos. Estes 

alumnos deberán entregar as actividades propostas antes do día 17 de xuño, nun prazo consensuado coa 

profesora. 

 

4º de ESO 

Ó alumnado cuxa nota media de todo o curso sexa inferior a 5 e superior a 4, e polo tanto, so precisa 

repasar algunha parte da materia, proporcionaránselle exercicios de reforzo sobre eses contidos.  
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Estes alumnos deberán entregar as actividades propostas antes do día 17 de xuño, nun prazo consensuado 

coa profesora. 

 

 

 

4. Actividades de ampliación 

1º de ESO 

O alumnado que teña aprobada a materia e non presente dificultades na adquisición dos contidos, deberá 

realizar as actividades de ampliación que se lles indiquen, que irán destinadas ó afianzamento das 

destrezas de lectura e escritura creativa. Ditas tarefas serán  entregadas antes do día 17 de xuño, nun 

prazo consensuado coa profesora. 

2º de ESO 

O alumnado que teña aprobada a materia e non presente dificultades na adquisición dos contidos, deberá 

realizar as actividades de ampliación que se lles indiquen, que irán destinadas ó afianzamento das 

destrezas de lectura e comprensión, realización de resumes e profundización nos fundamentos de sintaxe 

introducidos durante este curso. Ditas tarefas serán  entregadas antes do día 17 de xuño, nun prazo 

consensuado coa profesora.  

3º de ESO 

O alumnado que teña aprobada a materia e non presente dificultades na adquisición dos contidos, deberá 

realizar as actividades de ampliación que se lles indiquen, que irán destinadas ó afianzamento das 

destrezas de lectura e escritura creativa. Ditas tarefas serán  entregadas antes do día 17 de xuño, nun 

prazo consensuado coa profesora.  

 

4º de ESO 

O alumnado que teña aprobada a materia e non presente dificultades na adquisición dos contidos, deberá 

realizar as actividades de ampliación que se lles indiquen, que irán destinadas ó afianzamento das 

destrezas de lectura e comprensión, realización de resumes e profundización nos fundamentos de sintaxe 

introducidos durante este curso. Ditas tarefas serán  entregadas antes do día 17 de xuño, nun prazo 

consensuado coa profesora.  
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5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación do 

alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  

 

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria 

(ESO) 

1º ESO 

Dado o carácter continuo da avaliación de esta materia, para superar a materia do curso será obrigatorio 

aprobar a terceira avaliación e polo menos unha das dúas anteriores. A nota da terceira avaliación contará 

un 60% y a media das dúas restantes, un 40%. Non se fará redondeo. No caso de que o/a alumno/a 

aprobe a terceira avaliación máis unha das anteriores pero a nota media de todo o curso sexa inferior a 5 

e superior a 4, terá que realizar de cara á avaliación ordinaria exercicios de reforzo  dos contidos non 

superados No caso de que a nota sexa inferior a 4, terá que traballar todos os contidos mínimos do curso 

de cara á avaliación ordinaria. De non obter un 5 na avaliación ordinaria, a materia quedaría suspensa.  

 

Alumnado que realiza actividades de recuperación:  

Para aprobar a materia é preciso ter todas as actividades do caderno de recuperación cumprimentadas 

axeitadamente e facelas no prazo estimado. Iso suporá un 40% da cualificación. Ademais, será preciso 

superar as actividades propostas na clase sen axuda ou auxilio do caderno ou apuntes. Isto suporá un 60% 

da cualificación. Para superar a materia compre ter superado polo menos  o 25 % de cada parte. De 

recuperar os contidos nestas datas,  nota da avaliación ordinaria sería un 5.  

 

Alumnado que realiza actividades de reforzo ou ampliación:  

Os alumnos que se achen neste caso e que fagan entrega de todas as actividades indicadas, poderán 

redondear ata 1 punto a cualificación final. Dita puntuación dependerá da entrega de tarefas dentro do 
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prazo indicado, presentación coidada dos traballos, corrección das actividades presentadas, traballo diario 

na aula…  

 

 

2º ESO 

A avaliación será continua pero na nota final  terase en conta o traballo de cada avaliación e a evolución 

do mesmo.  A cualificación final da terceira avaliación será o resultado da media ponderada na que o 

30%  corresponde á media resultante entre ás dúas primeiras avaliacións e o 70% á terceira. Hai que ter 

en conta que cómpre obter máis dun 3 sobre 10  na terceira avaliación para poder facer a media. Non se 

fará redondeo.  No caso de que o/a alumno/a aprobe a terceira avaliación máis unha das anteriores pero a 

nota media de todo o curso sexa inferior a 5 e superior a 4, terá que realizar de cara á avaliación ordinaria 

exercicios de reforzo dos contidos non superados. No caso de que a nota sexa inferior a 4, terá que 

traballar todos os contidos mínimos do curso de cara á avaliación ordinaria. De non obter un 5 na 

avaliación ordinaria, a materia quedaría suspensa. 

 

Alumnado que realiza actividades de recuperación:  

Para aprobar a materia é preciso ter todas as actividades do caderno de recuperación cumprimentadas 

axeitadamente e facelas no prazo estimado. Iso suporá un 40% da cualificación. Ademais, será preciso 

superar as actividades propostas na clase, previo consenso co alumno,  sen axuda ou auxilio do caderno 

ou apuntes. Isto suporá un 60% da cualificación. Para superar a materia compre ter superado polo menos  

o 25 % de cada parte. De recuperar os contidos nestas datas,  nota da avaliación ordinaria sería un 5.  

 

 

Alumnado que realiza actividades de reforzo ou ampliación:  

Os alumnos que se achen neste caso e que fagan entrega de todas as actividades indicadas, poderán 

redondear ata 1 punto a cualificación final. Dita puntuación dependerá da entrega de tarefas dentro do 

prazo indicado, presentación coidada dos traballos, corrección das actividades presentadas, traballo diario 

na aula. 

 

3º ESO 

Baseándonos no carácter continuo da avaliación, sempre que o progreso do alumno sexa ascendente ó 

longo do curso, e sempre que teña superados os contidos das outras avaliacións, consideraremos como 
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nota final a da terceira avaliación. En caso contrario, a nota final será unha media das tres avaliacións. 

Non se fará redondeo.  No caso de que o/a alumno/a aprobe a terceira avaliación máis unha das 

anteriores pero a nota media de todo o curso sexa inferior a 5 e superior a 4, terá que realizar de cara á 

avaliación ordinaria exercicios de reforzo dos contidos non superados. No caso de que a nota sexa 

inferior a 4, terá que traballar todos os contidos mínimos do curso de cara á avaliación ordinaria. De non 

obter un 5 na avaliación ordinaria, a materia quedaría suspensa. 

 

Alumnado que realiza actividades de recuperación:  

Para aprobar a materia é preciso ter todas as actividades do caderno de recuperación cumprimentadas 

axeitadamente e facelas no prazo estimado. Iso suporá un 40% da cualificación. Ademais, será preciso 

superar as actividades propostas na clase sen axuda ou auxilio do caderno ou apuntes. Isto suporá un 60% 

da cualificación. Para superar a materia compre ter superado polo menos  o 25 % de cada parte. De 

recuperar os contidos nestas datas,  nota da avaliación ordinaria sería un 5.  

 

Alumnado que realiza actividades de reforzo ou ampliación:  

Os alumnos que se achen neste caso e que fagan entrega de todas as actividades indicadas, poderán 

redondear ata 1 punto a cualificación final. Dita puntuación dependerá da entrega de tarefas dentro do 

prazo indicado, presentación coidada dos traballos, corrección das actividades presentadas, traballo diario 

na aula.  

 

4º ESO 

Baseándonos no carácter continuo da avaliación, sempre que o progreso do alumno sexa ascendente ó 

longo do curso, e sempre que teña superados os contidos das outras avaliacións, consideraremos como 

nota final a da terceira avaliación. En caso contrario, a nota final será unha media das tres avaliacións. 

Non se fará redondeo.  No caso de que o/a alumno/a aprobe a terceira avaliación máis unha das 

anteriores pero a nota media de todo o curso sexa inferior a 5 e superior a 4, terá que realizar de cara á 

avaliación ordinaria exercicios de reforzo dos contidos non superados. No caso de que a nota sexa 

inferior a 4, terá que traballar todos os contidos mínimos do curso de cara á avaliación ordinaria. De non 

obter un 5 na avaliación ordinaria, a materia quedaría suspensa. 

 

Alumnado que realiza actividades de recuperación:  
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Para aprobar a materia é preciso ter todas as actividades do caderno de recuperación cumprimentadas 

axeitadamente e facelas no prazo estimado. Iso suporá un 40% da cualificación. Ademais, será preciso 

superar as actividades propostas na clase sen axuda ou auxilio do caderno ou apuntes. Isto suporá un 60% 

da cualificación. Para superar a materia compre ter superado polo menos  o 25 % de cada parte. De 

recuperar os contidos nestas datas,  nota da avaliación ordinaria sería un 5. 

Alumnado que realiza actividades de reforzo ou ampliación:  

Os alumnos que se achen neste caso e que fagan entrega de todas as actividades indicadas, poderán 

redondear ata 1 punto a cualificación final. Dita puntuación dependerá da entrega de tarefas dentro do 

prazo indicado, presentación coidada dos traballos, corrección das actividades presentadas, traballo diario 

na aula. 

 

 

7. Criterios de cualificación da avaliación extraordinaria 

(Bacharelato) 

Lingua Castelá 1º bacharelato 

A nota final común obtense de facer media entre as tres avaliacións. Esta nota media quedaría reflectida 

nos resultados da terceira avaliación.  Hai que ter en conta que fai falta obter máis dun 3,5 sobre 10 na 

avaliación para poder facer media. Si a media non chega ao 5 realizarase un exame de recuperación na 

avaliación extraordinaria  dunha avaliación suspensa ou ben  de toda a materia si son dúas as avaliacións 

suspensas.  De non obter un 5 na avaliación extraordinaria, a materia quedaría suspensa. 

 

Literatura Universal 1º bacharelato 

A nota final común obtense de facer media entre as tres avaliacións. Esta nota media quedaría reflectida 

nos resultados da terceira avaliación.  Si a media non chega ao 5 realizarase un exame de recuperación na 

avaliación extraordinaria dunha avaliación suspensa ou ben  de toda a materia si son dúas as avaliacións 

suspensas. De non obter un 5 na avaliación extraordinaria, a materia quedaría suspensa. 
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LINGUA GALEGA-1º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1:COMUNICACIÓN ORAL Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

-Aplicación de técnicas de análise do contido e 
estratexias de lectura comprensiva. 
-Comprensión e interpretación de textos do ámbito 
educativo, especialmente, descritivos, narrativos e 
expositivos sobre as distintas materias curriculares: 
webs educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en diversos soportes. 
-Construción de discursos adecuados, 

cohesionados e coherentes desde o punto de 

vista comunicativo. 

SI   □ NON       □ 

Bloque 2:COMUNICACIÓN ESCRITA 

Estándares de aprendizaxe 

- Aplicación de técnicas de análise do contido e 

estratexias de lectura comprensiva. 
- Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, 

para producir textos adecuados, coherentes, 
cohesionados e correctos gramaticalmente. 

Acadou os estándares 

SI   □                                NON       □ 

Bloque 3: FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

Estándares de aprendizaxe 

-Recoñecemento, uso e explicación das categorías 

gramaticais básicas (substantivo, adxectivo 
cualificativo, verbo, adverbio, etc.) así como a 
diferenza entre palabras flexivas e non flexivas para 
a creación e comprensión de textos. 
-Coñecemento das regras de concordancia e das 
funcións sintácticas principais no seo da oración 
para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e 
correcto. 
-Coñecemento de cuestións básicas léxico-

SI   □ NON       □ 
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semánticas. 

Bloque 4:LINGUA E SOCIEDADE 

Estándares de aprendizaxe 

-O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural 
da humanidade. 
 - A lusofonía. 
- Situación sociolingüística e legal das linguas de 
España. 

Acadou os estándares 

SI   □                                    NON       □  

Bloque 5:EDUCACIÓN LITERARIA Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

- Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de 
obras literarias para desenvolver o criterio lector; 
exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relación do seu sentido coa 
propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais 
que definen cada texto. 

SI   □ NON       □ 
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LINGUA GALEGA- 2º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1:COMUNICACIÓN ORAL Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

- Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e 

estratexias necesarias para falar en público: 
planificación do discurso nas prácticas orais formais 
e informais. 
- Construción de discursos adecuados a distintos 
rexistros, coherentes e ben organizados sobre 
temas de interese persoal ou social da vida cotiá e 
educativo. 

SI   □ NON       □ 

Bloque 2:COMUNICACIÓN ESCRITA Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

- Planificación e revisión do escrito en función da 

situación comunicativa (tema, fins e destinatarios) 
para elaborar producións con adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección nas relacións 
internas e externas dos contidos do texto. 

SI   □ NON       □ 

Bloque 3:FUNCIONAMENTO DA LINGUA Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

-Recoñecemento de tipos de palabras. 

-Recoñecemento das función sintácticas. 
-Distinción de diferentes tipos de texto. 
-Coñecemento de cuestións básicas léxico-
semánticas. 
- Aplicación e valoración das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega 

SI   □ NON       □ 

Bloque 4:LINGUA E SOCIEDADE Acadou os estándares 
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Estándares de aprendizaxe 

- O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural 
da humanidade. 
- A lusofonía 
- Situación sociolingüística do galego 

SI   □ NON       □ 

Bloque 5:EDUCACIÓN LITERARIA Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe. 

- Lectura, con regularidade, de obras literarias e 

desenvolvemento dun criterio lector; emisión dunha 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada 
á idade, relación do seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos e 
valoración do uso dos elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 
- Análise de textos literarios, de maneira guiada, 
identificación dos trazos dos subxéneros e a 
funcionalidade dos recursos retóricos. 

SI   □ NON       □ 
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LINGUA GALEGA- 3º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1:COMUNICACIÓN ORAL.ESCOITAR E 
FALAR 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

- Identifica as ideas principais e secundarias de 

calquera tipo de texto , producido na variante 
estándar ou en calquera das variedades dialectais. 
- Interpreta textos orais e traslada a información 
relevante a esquemas ou resumos. 
-Recoñece a intención comunicativa dos textos. 
- Participa activamente en debates ou coloquios, 
respecta as regras de interacción, intervención e 
cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as 
dos demais 
- Elabora guións para organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais . 

SI   □ NON       □ 

Bloque 2:COMUNICACIÓN ESCRITA.LER E 
ESCRIBIR 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

-Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 

subliñados, esquemas e resumos. 
- Planifica a composición dos escritos en función do 
tipo de texto e da situación comunicativa para 
redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
- Usa elementos lingüísticos e discursivos para 
alcanzar a coherencia e cohesión interna 
(conectores e tratamento de formas verbais). 

SI   □ NON       □ 

Bloque 3: FUNCIONAMENTO DA LINGUA Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

- Identifica e explica os usos e valores das diferentes  

categorías gramaticais relacionándoas coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual. 
-Coñecemento de cuestión léxico-semánticas. 
-Recoñece e explica os procedementos de creación 

SI   □ NON       □ 
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de palabras. 
- Identifica, explica e usa distintos conectores, así 
como outros mecanismos que lle achegan cohesión 
a un texto. 
- Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a 
progresión temática en producións propias e alleas. -
-Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

Bloque 4:LINGUA E SOCIEDADE Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

- Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica 

estes termos de forma axeitada á realidade galega. 
- Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua 
propia, como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e amósase capaz de explicar a súa 
postura. 
-Coñece as linguas que forman parte da nosa familia 
lingüística. 
- Describe e analiza a situación sociolingüística de 
Galicia. 
- Comprende o concepto normalización e explica o 
proceso normalizador do galego. 

SI   □ NON       □ 

Bloque 5:EDUCACIÓN LITERARIA Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

- Comprende e explica razoadamente as distintas 

épocas e períodos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais 
trazos característicos. 
-Comenta, de forma guiada, textos de obras da 
Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 

SI   □ NON       □ 
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LINGUA GALEGA-4º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: COMUNICACIÓN ORAL Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

- Distingue as partes nas que se estruturan as 

mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e 
as se 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. 
- Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 
- Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega (pronuncia das 
sete vogais. 
- Utiliza o rexistro adecuado á situación 
comunicativa. 

SI   □ NON       □ 

Bloque 2: COMUNICACIÓN ESCRITA.LER E 
ESCRIBIR 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

- Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun 

texto. 
- Selecciona contidos, analiza información e extrae 
conclusións a partir da consulta de materiais en 
distintos soportes. 
- Recoñece topo tipo de  textos. 

SI   □ NON       □ 

Bloque 3: FUNCIONAMENTO DA LINGUA Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

-Recoñece e usa correctamente as formas verbais e 

as perífrases verbais da lingua galega e distingue os 
diversos tipos. 
- Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e 
escritos.  

SI   □ NON       □ 
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-Analiza sintacticamente diversos tipos de oracións. 
-Distingue e analiza diferentes tipos de textos. 
- Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos 
en parágrafos e empregando os mecanismos de 
progresión temática. 

Bloque 4:LINGUA E SOCIEDADE Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

- Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua 

propia, como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e argumenta cun discurso propio a súa 
postura. 
- Describe acertadamente con criterios 
sociolingüísticos a situación galega actual. 
- Distingue normativización e normalización e explica 
axeitadamente cada fenómeno. 
-Recoñece os acontecementos relevantes da historia 
social da lingua galega desde 1916 e elabora textos 
expositivos sobre as diferentes etapas. 

SI   □ NON       □ 

Bloque 5: EDUCACIÓN LITERARIA Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe 

-Comprende e explica razoadamente os distintos 

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

SI   □ NON       □ 
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ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ESO E BACHARELATO 

DEPARTAMENTO DE GALEGO 

CURSO 2021/22 

CONTIDOS 

2. Actividades de recuperación 

As actividades durante este período consistirán en textos adaptados a cada nivel onde se traballarán os seguintes 
aspectos: 

1. Comprensión lectora. 
2. Cuestións de lingua. 
3. Outros: cuestións literarias, gramática textual (tipoloxía textual, coherencia e cohesión), cuestións 

sociolingüísticas. 

O alumnado traballará 2 textos a partir dos cales desenvolverá as preguntas indicadas sobre os aspectos da materia 
reflectidos arriba.Estas actividades desenvolveranse na aula. En ningún caso poderanse levar para facer na 
casa. 

2.3. AVALIACIÓN 

Avaliaranse as actividades feitas durante este período cun valor máximo de 4 puntos, polo que o alumnado suspenso 
podería chegar a superar a materia no caso de acadar a máxima puntuación.  

Como o alumnado vai ter que traballar  2 textos con preguntas variadas, avaliarase cada un sobre 2 puntos de acordo 
aos estándares de aprendizaxe fixados. 

 

3. Actividades de reforzo 

As actividades de reforzo serán semellantesás actividades de recuperación, mais adaptadas ás características do 
alumnado como se veu facendo durante todo o ano. Consistirán en textos adaptados a cada nivel, amais da adaptación 
das actividades xerais de recuperación, onde se traballarán os seguintes aspectos: 

1. Comprensión lectora. 
2. Cuestións de lingua. 
3. Outros: cuestións literarias, gramática textual (tipoloxía textual, coherencia e cohesión), cuestións 

sociolingüísticas. 

Estas actividades son válidas para: alumnado aprobado con reforzo. 

Estas actividades desenvolveranse na aula. En ningún caso poderanse levar para facer na casa. 

Temporalización / Cronograma 
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Do 6 ao 22 de xuño (Dúas semanas e tres días)  

10/11 sesións en 1º ESO  

7/9 sesións en 2º, 3º e 4º ESO 

 

4. Actividades de ampliación 

Para aquel alumnado que queira subir nota facilitaráselle actividades de lectura (relatos curtos, poemas, textos 
teatrais, noticias ou artigos de opinión dos xornais e revistas) para a realización de breves traballos, recensións, 
comentarios... Poderán obter ata 1 punto que se sumará á nota da terceira avaliación. 

Estas actividades desenvolveranse na aula. En ningún caso poderanse levar para facer na casa. 

 

Avaliación actividades de reforzo e ampliación 

As actividades tanto de reforzo como de ampliación serán avaliadas seguindo os estándares de aprendizaxe fixados en 
cada caso até obter a puntuación máxima de 1 punto que se verá reflectida na nota final. 

 

Bacharelato 

Logo da terceira avaliación, o alumnado de bacharelato terá que asistir á clase igualmente até o remate do curso 
oficial. 

O alumnado fará un exame ordinario. De non superar a materia no Exame ordinario, terá dereito a realizar un exame 
extraordinario.  

 

Actividades de recuperación 

Enfocadas para realizar o exame extraordinario. 

Poderán subir até un máximo de 1 punto sobre a nota do exame extraordinario. Isto só para o alumnado de 1º 
de Bacharelato. 

Estas actividades desenvolveranse na aula. En ningún caso poderanse levar para facer na casa. 

Actividades de reforzo 

 

Exame extraordinario 
 
En 2º BACH as actividades realizaranse seguindo os modelos das probas das ABAU 
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5.ACTIVIDADES DE TITORIZACIÓN 
Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación do alumnado, así como 
orientación personalizada nos casos que sexa preciso. 
 
6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA (ESO) 
O alumnado que non superase a materia na 3ª avaliación poderá incrementar a súa cualificación cun máximo de 4 
puntos, en función da calidade e corrección das actividades de recuperación propostas. 
No caso do alumnado xa aprobado na 3ª avaliación, este poderá subir até un máximo de 1 punto, tamén en función da 
calidade e corrección destas actividades. 
 
7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA ( BACHARELATO ) 
O alumnado suspenso de 1º de BAC poderá incrementar até 1 punto na cualificación do exame extraordinario, en 
función da calidade e corrección das actividades de recuperación propostas. 
Respecto ao alumnado de 2º BAC a cualificación final será o que conste na Final Ordinaria ou na Extraordinaria 
segundo o caso, é dicir, a cualificación dependerá só da nota do exame. 
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Educación Secundaria Obrigatoria 

 
1. Informe de avaliación final individualizado (por niveis)  
Para o alumnado que non acade o aprobado a día 3 de xuño, indicaranse os bloques dos 

estándares de aprendizaxe que o/a alumno/a ten que adquirir para superar a materia. 

 

Matemáticas 1º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas. 

 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Números e álxebra Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Xeometría Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Funcións Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Estatística e probabilidade Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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Programación 1º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Diagramas de fluxo Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Programación por bloques Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Programación web Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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Matemáticas 2º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas. 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2:Números e álxebra Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3:Xeometría Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4:Funcións Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5:Estatística e probabilidade Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas. 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Números e álxebra Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Xeometría Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Funcións Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Estatística e probabilidade Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas. 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Números e álxebra Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Xeometría Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Funcións Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Estatística e probabilidade Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: Números e álxebra Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: Xeometría Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Funcións Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Estatística e probabilidade Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 
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MATEMÁTICAS 

2. Actividades de recuperación 
O alumnado que non teña aprobada algunha parte da materia a día 3 de xuño, realizará dous 

tipos de actividades de recuperación por avaliación non superada no período comprendido 

entre os días 6 e 22 de xuño de 2022: 

- Exercicios na clase nos que poden empregar o caderno e os apuntes, que serán 

recollidos diariamente. (E) 

- Exames de recuperación sobre a parte da materia repasada previamente.(R) 

 

3. Actividades de reforzo 
Para aqueles/as alumnos/as que, aínda tendo aprobado, precisan repasar algunha parte da 

materia, proporcionaránselles exercicios de reforzo sobre eses contidos, que deberán entregar 

en prazo segundo as instrucións recibidas (mediante a aula virtual ou en formato papel). 

 

4. Actividades de ampliación 
Aqueles/as alumnos/as que teñan aprobada a materia e non presenten dificultades na 

adquisición dos contidos, deberán realizar as actividades de ampliación que se lles indiquen e 

entregalas en prazo segundo as instrucións recibidas (mediante a aula virtual ou en formato 

papel). 

 

5. Actividades de titorización 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso. 
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6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria  

Alumnado que realiza actividades de recuperación: 

A cualificación de cada avaliación susceptible de ser recuperada, obterase da media 

ponderada do seguinte xeito: 

  N=0,1xME+0,9xMR 

Onde ME= Media aritmética dos exercicios entregados. 

          MR=Media aritmética dos exames de recuperación. 

Para aprobar a materia é preciso ter todas as avaliacións superadas. 

A cualificación final obterase como media aritmética das tres avaliacións. 

 

Alumnado que realiza actividades de reforzo ou 

ampliación: 
Se fan entrega de todas as actividades indicadas, poderán subir ata 1 punto na cualificación 

final.  

Dita puntuación dependerá da entrega de tarefas dentro do prazo indicado, presentación 

coidada dos traballos, corrección das actividades presentadas, traballo diario na aula … 

PROGRAMACIÓN 

O alumnado que curse a materia Programación de 1º ESO poderá subir a cualificación global, 

corrixindo e entregando as prácticas non feitas correctamente. As prácticas puntuaranse como 

recolle a programación e a cualificación do curso obterase do seguinte xeito: 

Cualificación = 0,9·P+0,1·T; sendo 

P=nota media de todas as prácticas. 

T = nota do traballo diario. 
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BACHARELATO 
7. Criterios de cualificación da avaliación extraordinaria  

Se a avaliación ordinaria da materia fose negativa, o/a alumno/a acudirá á convocatoria 

extraordinaria de xuño que terá lugar entre os días 20 e 22. 

 

Deberá realizar un exame correspondente a toda a materia impartida no que se esixe acadar 

unha nota mínima de 5 puntos para obter o aprobado. 

 

As actividades de recuperación  non serán avaliables, porén son recomendables para a 

preparación das probas extraordinarias. 



MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO

DEPARTAMENTO DE _RELIXIÓN_________________

A publicación da ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de 
avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 
bacharelato no sistema educativo de Galicia, supón a modificación do calendario e, en 
consecuencia, a modificación da programación didáctica prevista para o curso 2021/22 por este 
departamento.

Tal e como dita a Orde do 25 de xaneiro de 2022, ao longo de cada curso realizaranse 
para cada grupo tres sesións de avaliación parciais. Así mesmo, farase o seguimento da 
recuperación das materias ou dos ámbitos pendentes, se for o caso. A derradeira destas tres 
avaliacións realizarase nas datas que se determinen na norma que estableza o calendario escolar 
para cada curso. 

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado 
que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación 
parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe 
servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación 
definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso. 

Por todo isto, modifícanse os criterios de cualificación quedando do seguinte modo:

a) En caso de ter superada a materia ao longo das tres avaliacións parciais, o alumnado 
recibirá actividades de ampliación que serán valoradas da seguinte forma na cualificación 
definitiva da avaliación ordinaria:

Poderán presentarse voluntariamente a unha proba escrita sobre as actividades de 
ampliación . Os alumnos que se presenten e obteñan no examen  máis dun 6, sumarán un punto á
nota.  

b) En caso de non ter acadados os contidos mínimos da materia ao longo das tres 
avaliacións parciais, o alumnado realizará actividades de recuperación que serán valoradas da 
seguinte forma na cualificación definitiva da avaliación ordinaria:

Presentarán as actividades e traballos que propoña o profesor, neles terán  que acadar un 
cinco para aprobar a materia. Os traballos teñen que presentarse na data proposta, non se 
avaliarán  os que se entreguen nunha data posterior.

En Ferrol, a 22 de marzo do 2022

Asdo.: Mª M ercedes Martínez Seijo
                                                                    Xefa/e do departamento de Relixión
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CURSO 2021/22

CONTIDOS

1. Informe de avaliación final individualizado (por niveis)
Os estándares de aprendizaxe que o alumnado ten que adquirir para superar a materia son os

relacionados cos bloques de contidos e están especificados na Programación Didáctica da

materia.

Os informes finais individualizados por nivel e materia son os seguintes

TECNOLOXÍA 2º ESO

Alumno/a:__________________________________________________________________

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 3: Materiais de uso técnico Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 4: Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos 

eléctricos

Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 5: Tecnoloxías da información e da comunicación Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

2
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TECNOLOXÍA 3º ESO

Alumno/a:__________________________________________________________________

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 3: Materiais de uso técnico Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 4: Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 5: Tecnoloxías da información e da comunicación Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

TECNOLOXÍA 4º ESO

Alumno/a:__________________________________________________________________

Bloque 1: Tecnoloxías da información e da comunicación Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 2: Instalacións en vivendas Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 3: Electrónica Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 4: Control e robótica Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 5: Pneumática e hidráulica Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 6: Tecnoloxía e sociedade Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

3
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 4º ESO

Alumno/a:__________________________________________________________________

Bloque 1: Ética e estética na interacción en rede Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 2: Computadores, sistemas operativos e redes Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 3: Organización, deseño e produción de información dixital Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 4: Seguridade informática Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 5: Publicación e difusión de contidos Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □

Bloque 6: Internet, redes sociais e hiperconexión Acadou os estándares

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON   □
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2. Actividades de recuperación

TECNOLOXÍA 2º ESO, 3º ESO E 4º ESO:

Para aqueles alumnos e alumnas que non acaden un 5 de media das 3 avaliacións haberá

actividades de recuperación que consistirán na realización de probas escritas relacionadas cos

contidos non superados. O número de probas escritas dependerá dos bloques de contidos non

superados. Estas tarefas serán de realización individual na aula e poderán conter cuestións

teóricas, problemas ou preguntas tipo test. A puntuación de cada proba será de 0 a 10 e para

superalo a nota mínima será un 5.

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 4º ESO:

Para aqueles alumnos e alumnas que non acaden un 5 de media das 3 avaliacións haberá

actividades de recuperación que consistirán na realización de tarefas similares ás realizadas

durante o curso na aula de informática. Estas tarefas estarán relacionadas cos contidos non

superados (tarefas non entregadas durante o curso e/ou suspensas). O número de tarefas a

entregar  dependerá  dos  bloques  de  contidos  non  superados.  Estas  actividades  serán  de

realización individual na aula e puntuadas de 0 a 10, para superalas a nota mínima será un 5.

3. Actividades de reforzo

TECNOLOXÍA 2º ESO, 3º ESO E 4º ESO:

Para  aqueles  alumnos  e  alumnas  que,  aínda  que  teñan  acadado  un  5  de  media  das  3

avaliacións,  presenten  dificultades nalgún dos  bloques,  haberá  actividades  de  reforzo  que

poderán consistir en:

• Realización de cuestionarios relacionados cos contidos con dificultades. Estas tarefas

serán  de  realización  individual  na  aula  e  poderán  ter  cuestións  teóricas,  problemas  ou

preguntas tipo test.

• Realización de prácticas na aula de informática similares ás realizadas durante o curso.
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• Realización de prácticas no taller relacionados cos contidos con dificultades.

Cada unha das tarefas propostas será puntuada de 0 a 10.

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 4º ESO:

Para  aqueles  alumnos  e  alumnas  que,  aínda  que  teñan  acadado  un  5  de  media  das  3

avaliacións, pero presenten dificultades nalgún dos bloques, haberá actividades de reforzo que

que consistirán na realización de tarefas similares ás realizadas durante o curso na aula de

informática.  Estas  tarefas  estarán  relacionadas  cos  contidos  con  dificultades  e  serán  de

realización individual na aula. Cada unha das tarefas propostas será puntuada de 0 a 10.

4. Actividades de ampliación

TECNOLOXÍA 2º ESO, 3º ESO E 4º ESO:

Para aqueles alumnos e alumnas que superen sen dificultades todos os bloques de contidos

haberá actividades de ampliación que poderán consistir en:

• Realización de tarefas de ampliación de contidos. Estas tarefas serán de realización

individual na aula e poderán ter cuestións teóricas, problemas ou preguntas tipo test.

• Realización de prácticas na aula de informática de ampliación do tipo das realizadas

durante o curso.

• Realización de prácticas no taller de ampliación dos contidos do curso.

Cada unha das tarefas propostas será puntuada de 0 a 10.

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 4º ESO:

Para aqueles alumnos e alumnas que superen sen dificultades todos os bloques de contidos

haberá  actividades  de  ampliación  que  consistirán  na  realización  de  tarefas  na  aula  de

informática. Cada unha das tarefas propostas será puntuada de 0 a 10.
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5. Actividades de titorización

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso.

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria

(ESO)

TECNOLOXÍA 2º ESO, 3º ESO E 4º ESO:

 ALUMNADO QUE SUPERE O 5 DE MEDIA DAS TRES AVALIACIÓNS

A nota da avaliación final ordinaria calcularase segundo a seguinte fórmula:

Nota_Final = (Nota 1ª Av. + Nota 2ª Av. + Nota 3ª Av.) / 3 + P

O parámetro P será un número entre 0 e 0,5 puntos. Este poderase sumar á media das tres

avaliacións  e  será  calculado  como  media  destes  instrumentos  de  avaliación:  observación

directa  do  traballo  na  clase,  observación  directa  da  actitude  na  clase  e  nota  de  tarefas

entregadas no período comprendido entre a terceira avaliación e a ordinaria.

Por exemplo: sumar 0,5 correspondería á nota de 10 (fai  as tarefas e as fai  ben, ten boa

actitude), sumar 0 suporía mala actitude e non entrega de tarefas.

 ALUMNADO QUE NON SUPERE O 5 DE MEDIA DAS TRES AVALIACIÓNS

A nota da avaliación final ordinaria calcularase segundo a seguinte fórmula:

Nota_Final = MEDIA (Nota/s Avaliación/s Aprobada/s + Nota/s Proba/s escrita/s)

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 4º ESO:

 ALUMNADO QUE SUPERE O 5 DE MEDIA DAS TRES AVALIACIÓNS

A nota da avaliación final ordinaria calcularase segundo a seguinte fórmula:

Nota_Final = (Nota 1ª Av. + Nota 2ª Av. + Nota 3ª Av.) / 3 + P
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O parámetro P será un número entre 0 e 0,5 puntos. Este poderase sumar á media das tres

avaliacións  e  será  calculado  como  media  destes  instrumentos  de  avaliación:  observación

directa  do  traballo  na  clase,  observación  directa  da  actitude  na  clase  e  nota  de  tarefas

entregadas no período comprendido entre a terceira avaliación e a ordinaria.

Por exemplo: sumar 0,5 correspondería á nota de 10 (fai  as tarefas e as fai  ben, ten boa

actitude), sumar 0 suporía mala actitude e non entrega de tarefas.

 ALUMNADO QUE NON SUPERE O 5 DE MEDIA DAS TRES AVALIACIÓNS

A nota da avaliación final ordinaria calcularase segundo a seguinte fórmula:

Nota_Final = MEDIA (Nota/s Avaliación/s Aprobada/s + Nota/s Tarefa/s)
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7. Criterios de cualificación da avaliación extraordinaria

(Bacharelato)

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

Os  alumnos  que  non  acaden  o  5  na  avaliación  ordinaria  disporán  dunha  avaliación

extraordinaria na que terán que superar cun 5 unha proba escrita valorada de 0 a 10.

Os contidos da proba serán os do trimestre ou trimestres suspensos. A data da proba será

fixada do día 20 ao 22 de xuño.

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN I

Os  alumnos  que  non  acaden  o  5  na  avaliación  ordinaria  disporán  dunha  avaliación

extraordinaria na que terán que entregar un ou varios traballos valorados de 0 a 10 e superar

cun 5.  Estes traballos poderán ser  os mesmos que os realizados durante o curso (e non

realizados  o  suspensos)  ou  outros  similares  relacionados  cos  contidos  do  curso  non

superados. A data límite da entrega de traballos será fixado do día 20 ao 22 de xuño.

PROXECTOS STEM

Os  alumnos  que  non  acaden  o  5  na  avaliación  ordinaria  disporán  dunha  avaliación

extraordinaria na que terán que entregar un ou varios traballos valorados de 0 a 10 e superar

cun 5. Os contidos destes traballos estarán relacionados coa parte suspensa do curso. A data

límite da entrega de traballos será fixado do día 20 ao 22 de xuño.
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CONTIDOS 

1. Informe de avaliación final individualizado (por niveis)  

XEOGRAFÍA E HISTORIA  1º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: A Terra no Sistema Solar Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: SI   □ NON       □ 

Bloque 2: O relevo terrestre Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3: As augas do planeta Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4: Os climas do planeta Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: As paisaxes da Terra Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: SI   □ NON       □ 

Bloque 6: Introdución á Historia Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: SI   □ NON       □ 

Bloque 7: A Prehistoria Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: SI   □ NON       □ 

Bloque 8: As civilizacións urbanas: Mesopotamia e Exipto Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: SI   □ NON       □ 

Bloque 9: A civilización grega Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: SI   □ NON       □ 

Bloque 10: A civilización romana Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe: SI   □ NON       □ 

Bloque 11: O territorio de España e Galicia na Antigüidade. Acadou os estándares 
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Estándares de aprendizaxe: SI   □ NON       □ 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA  2º ESO 

Alumno/a:____________________________________________________________________ 

Bloque 1: O inicio da Idade Media Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 2: A  Europa feudal Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 3:O desenvolvemento das cidades na Idade 

Media 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 4:A cultura e a arte na Idade Media Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 5: Al Andalus Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 6: Os reinos cristiáns hispánicos Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 7: O estudo físico de España e Galicia Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 8:A poboación no mundo Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 9:As cidades Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 10: O continente europeo. poboación e cidades Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

Bloque 11: España e Galicia: territorio, poboación e Acadou os estándares 
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cidades. 

Estándares de aprendizaxe SI   □ NON       □ 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 
 

Alumno/a:   

Bloque 1: A organización política do mundo Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 2: O mundo unha economía globalizada Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 3: O sector primario Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 4: Minaría,enerxía e industria Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 5: Os servizos Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 6: A idade moderna unha nova era Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 7: Novas formas de pensar: 
Renacemento e reforma 

 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 8: A formación do Imperio español Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 9: A Europa do Barroco Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 10: O reto do desenvolvemento Acadou os estándares 
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Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 11: A sustentabilidade medioambiental Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO  3º ESO PMAR 
 

Alumno/a:   

Bloque 1: O substantivo, o adxectivo. A 
formación das palabras. A orixe do léxico 
castelán Os xéneros literarios. A poboación. O 
Renacemento 

 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 2:  As relación semánticas, regras de 
acentuación, o determinante e o pronome, 
adverbios, preposicións, conxuncións e 
interxeccións. O xénero narrativo. A economía, a 
época dos descubrimentos 

 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 3:  O verbo, ortografía. O xénero 
dramático. O sector primario. As monarquías 
autoritarias: os Reis católicos 

 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 4: Ortografía. Os sintagmas. O xénero 
lírico. O sector secundario. Os Austrias maiores. 
Reforma e Contrarreforma 

 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 5: A oración. Suxeito e predicado, Clases 
de oración. O CD, o CI e o complemento 
circunstancial. Ortografía. Variedades da lingua. 
Sector terciario. O Antigo Réxime. Os Austrias 
menores 

 

Acadou os estándares 
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Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 6: Ortografía. Linguas miniriyarias e 
minorizadas. As linguas do Estado español. As 
oracións compostas: coordinadas, subordinadas 
e xustaposyas. Desenvemento e 
subdesenvolvemento. Ciencia e arte no século 
XVII. A arte barroca 

 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

 

HISTORIA 4º ESO 
 

Alumno/a:   

Bloque 1: A crise do Antigo Réxime Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 2: Revolucións liberáis e nacionalismos Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 3: A Revolución Industrial e os cambios 
sociais 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 4: Imperialismo, guerra e revolución Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 5: O mundo de entreguerras Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 6: A Segunda Guerra mundial Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 7: A Guerra Fría Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 8: A descolonización e o Terceiro Mundo 

 

Acadou os estándares 
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Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

Bloque 9: O mundo desde 1945 ata a 
actualidade 

 

Acadou os estándares 

Estándares de aprendizaxe SI □ NON □ 

 

2. Actividades de recuperación (ESO) 

As actividades de recuperación destinadas ao alumnado que non adquiriu as aprendizaxes e 

competencias imprescindibles ao longo das tres avaliacións do curso 2021-22 e que, polo 

tanto, teña tras a terceira avaliación unha cualificación inferior ao 5 consistirán na realización 

de actividades relacionadas coa materia estudada que incluirán exercicios de relación ou 

comparación entre conceptos, elaboración de  mapas conceptuais e esquemas, 

recoñecemento de personaxes históricos, comparación de estilos artísticos, definicións de 

conceptos históricos, xeográficos e artísticos fundamentais, etc.  Estas actividades deberán 

ser resoltas na aula ao longo das clases comprendidas entre os días 6 e 22 de xuño e 

entregadas para a súa corrección e cualificación. 

A materia incluída nestas actividades será obxecto dun exame unha vez rematadas as 

mesmas. 

 

3. Actividades de reforzo (ESO) 

As actividades de reforzo destinadas ao alumnado que adquiriu as aprendizaxes e 

competencias imprescindibles ao longo das tres avaliacións do curso 2021-22 obtendo tras 

a terceira avaliación  unha cualificación de 5 ou 6, consistirán na realización de actividades 

relacionadas coa materia estudada que incluirán exercicios de relación ou comparación 

entre conceptos, elaboración de  mapas conceptuais e esquemas, recoñecemento de 

personaxes históricos, comparación de estilos artísticos, definicións de conceptos 

históricos, xeográficos e artísticos fundamentais, etc. Estas actividades deberán ser 

resoltas na aula ao longo das clases comprendidas entre os días 6 e 22 de xuño e 

entregadas para a súa corrección e cualificación. 
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4. Actividades de ampliación (ESO) 

As actividades de ampliación destinadas ao alumnado que adquiriu as aprendizaxes e 

competencias imprescindibles ao longo das tres avaliacións do curso 2021-22 obtendo tras a 

terceira avaliación  unha cualificación entre 7 e 10, consistirán na realización de boletíns con 

actividades baseadas na resolución de comentarios sobre textos e mapas históricos, 

comentarios de obras de arte, comentarios de prácticas xeográficas (mapas físicos, pirámides 

de poboación, gráficos lineais, diagramas de barras ou sectoriais, etc.) ou elaboración de 

eixes cronolóxicos. 

Estas actividades deberán ser resoltas na aula ao longo das clases comprendidas entre os 

días 6 e 22 de xuño e entregadas para a súa corrección e cualificación. 

 

5. Actividades de titorización (ESO) 

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

do alumnado, así como orientación personalizada nos casos que sexa preciso  

 

6. Criterios de cualificación da avaliación final ordinaria 

(ESO) 

No caso do alumnado que adquiriu as aprendizaxes e competencias imprescindibles durante 

as tres avaliacións do curso 2021-22, a cualificación na avaliación final será o resultado de 

sumarlle ata un máximo de 1 punto á nota media obtida  durante o curso tras o remate da 

terceira avaliación, como reultado da realización das actividades de reforzo ou de ampliación 

propostas durante as clases comprendidas entre os días 6 e 22 de xuño. 

A cualificación obtida en cada unha desas  actividades atoparase entre 0 a 1 puntos e  a nota 

global obtida será o resultado da media acadada polas cualificacións das mesmas. O feito de 

non asistencia de xeito inxustificado implicará unha cualificación de 0 nas actividades 

propostas durante esas clases facendo media co resto de cualificacións obtidas no resto de 

actividades. 

No caso do alumnado que non adquiriu as aprendizaxes e competencias imprescindibles 

durante as tres avaliacións do curso 2021-22, a cualificación na avaliación final corresponderá 

nun 30 % á nota media obtida (de 0 a 10) como resultado da realización das actividades de 
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recuperación propostas durante as clases comprendidas entre os días 6 e 22 de xuño. O feito 

de non asistencia de xeito inxustificado implicará unha cualificación de 0 nas actividades 

propostas durante esas clases fecendo media co resto de cualificacións obtidas no resto de 

actividades. 

O 70 % restante da cualificación corresponderá á nota acadada (de 0 a 10) no exame 

realizado unha vez finalizadas as tarefas sobre a materia traballada nas mesmas. 

 

7. Criterios de cualificación da avaliación extraordinaria 

(Bacharelato) 

No caso do alumnado de 1º de Bacharelato que non adquiriu as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles na avaliación final ordinaria do curso 2021-22, a cualificación na avaliación 

extraordinaria  corresponderase nun 10 % co nota (de 0 a 10) obtida nas actividades de 

recuperación  propostas para realizar na aula nas clases comprendidas entre os días 13 e 17  

de xuño, e nun 90 %  coa nota obtida (de 0 a 10) no exame final  extraordinario a realizar entre 

os días 20 e 22 de xuño. 
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