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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

Valores éticos. 4º de ESO
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competen
cias clave

Bloque 1. A dignidade da persoa (25%)
▪ B1.1. Interpretar e valorar a importancia da ▪ VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a ▪ CSC
dignidade da persoa como o valor do que DUDH na dignidade do ser humano en tanto que persoa e os atributos inherentes á
parte e no que se fundamenta a DUDH, súa natureza.
subliñando os atributos inherentes á
natureza humana e os dereitos inalienables ▪ VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser humano: razón, conciencia ▪ CCL
e universais que derivan dela, como o punto e liberdade.
de partida sobre o que deben xirar os
valores éticos nas relacións humanas a nivel
persoal, social, estatal e universal.

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais (VALOR 25%)
▪ B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os
principios que deben rexer as relacións
entre a cidadanía e o Estado, co fin de
favorecer o seu cumprimento na sociedade
en que viven.
▪ VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ▪ CCL
ilustre os contidos máis sobresalientes tratados no tema, e expón as súas conclusións ▪ CD

de xeito argumentado.

▪ CSIEE

▪ B2.2. Explicar en que consiste a
socialización global e a súa relación cos
medios de comunicación masiva, valorando
os seus efectos na vida e no
desenvolvemento moral das persoas e da
sociedade, e reflexionar acerca do papel
▪ VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na ▪ CCEC
que deben ter a ética e o Estado en relación
vida moral das persoas e da sociedade, expresando as súas opinións con rigor ▪ CCL
con este tema.
intelectual.
▪ VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en relación co uso de ▪ CCEC
medios de comunicación masiva, respectando o dereito á información e á liberdade ▪ CSC
de expresión que posúen os cidadáns e as cidadás.
Bloque 3. A reflexión ética (VALOR 25%)
▪ B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha ▪ VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século ▪ CSC
regulación ética é fundamental no mundo XXI, como instrumento de protección dos dereitos humanos ante o perigo que poden
actual de grandes e rápidos cambios, representar entes posuidores de grandes intereses políticos e económicos e grupos
debido á magnitude dos perigos aos que se violentos, que teñen ao seu alcance armamento de grande alcance científico e
enfronta o ser humano, polo que resulta tecnolóxico, capaces de pór en grande risco os dereitos fundamentais da persoa.
necesaria a súa actualización e a ampliación
aos novos campos de acción da persoa, co ▪ VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, ▪ CMCCT
fin de garantir o cumprimento dos dereitos
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humanos.

bioética, ambiente, economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.).

▪ CSIEE

▪ B3.2. Comprender e apreciar a importancia ▪ VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que no momento actual o/a rodean, ▪ CSIEE
que teñen para o ser humano do século XXI identificando as limitacións e as oportunidades que se lle formulan desde as
as circunstancias que o rodean, salientando perspectivas social, laboral, educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co obxecto
os límites que lle impoñen e as de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, determinando libremente
oportunidades que lle ofrecen para a os valores éticos que deben guialo/a.
elaboración do seu proxecto de vida,
conforme os valores éticos que libremente
elixe e que dan sentido á súa existencia.
Bloque 4. A xustiza e a política (VALOR 25%)
▪ B4.1. Concibir a democracia non só como ▪ VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os ▪ CSC
unha forma de goberno, senón como un cidadáns e as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos
estilo de vida cidadá, consciente do seu e cívicos, coidado e conservación de todos os bens e servizos públicos, participación
deber como elemento activo da vida na elección de representantes políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de
política, colaborando na defensa e na ideas e de crenzas, acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais de xustiza,
difusión dos dereitos humanos tanto na súa pagamento dos impostos establecidos, etc.).
vida persoal como na social.
▪ B4.2. Reflexionar acerca do deber da ▪ VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias ▪ CAA
cidadanía e dos Estados de promover o que pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non se establece ▪ CSC
ensino e a difusión dos valores éticos como unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
instrumentos indispensables para a defensa internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais
da dignidade e os dereitos humanos, ante o determinados por intereses económicos que promoven o consumismo e a perda de
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perigo que o fenómeno da globalización
pode representar para a destrución do
planeta e a deshumanización da persoa.

liberdade humana, etc.).

▪ VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os riscos ▪ CSC
da globalización, de tomar medidas de protección dos dereitos humanos,
nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia, e a
necesidade de respectalos en todo o mundo (deber de contribuír na construción
dunha sociedade xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o respecto aos dereitos
das demais persoas; honestidade, lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua
comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.).
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1.

Avaliación e cualificación

Procedementos:
Traballos escritos
Traballos orais
Avaliación

Cualificación
final

Instrumentos:

A nota final farase coa media das dúas avaliacións
A nota da terceira avaliación fará media aritmética coas demais, sempre que
serva para mellorar
Os alumnos que non superaran as avaliacións realizarán, en setembro unha proba
extraordinaria e común para todos os alumnos, que atenderá aos mínimos
establecidos nesta programación para obter unha avaliación positiva.

Proba
extraordinaria
de setembro
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2.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)
Actividades centradas na reflexión escrita relacionado coa expreriencia do
confinamento

Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)
Materiais e recursos

Todos los alumnos tienen posibilidad de conexión telemática y de asistencia, por
tanto, a las clases por vídeoconferencia. Por tanto:
Correo electrónico: envío de actividades
▪

Recursos fotocopiables

▪

Recursos digitais

3.
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Información e publicidade

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico , vídeo conferencia por plataforma
Webex y página web del Centro donde está la programación semanal
Contacto con PADRES: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico y página
web del Centro
Publicación en la página web do centro.
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DEPARTAMENTO: CIENCIAS
DATA: 11/05/2020
CURSO:
MATERIA:
DEPARTAMENTO:
DATA:
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1: A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

Competencias

Bloque 1. A evolución da vida
▪
B1.1. Determinar as analoxías e as ▪
BXB1.1.1. Compara a célula procariota e ▪
diferenzas na estrutura das células procariotas a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a ▪
e eucariotas, e interpretar as relacións función dos orgánulos celulares e a relación
evolutivas entre elas.
entre morfoloxía e función.

CAA

▪
B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa ▪
BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do ▪
organización segundo as fases do ciclo celular, núcleo e a súa función segundo as etapas do ▪
a través da observación directa ou indirecta.
ciclo celular.

CCL

▪
B1.3. Comparar a estrutura
cromosomas e da cromatina.

dos ▪
BXB1.3.1. Recoñece as partes dun
cromosoma utilizándoo para construír un
cariotipo.

CMCCT

CAA
▪ CMCCT

▪
B1.4. Formular e identificar os principais ▪
BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e ▪
procesos que teñen lugar na mitose e na meiose, diferencia ambos os procesos e ▪
meiose, e revisar o seu significado e a súa distingue o seu significado biolóxico.
importancia biolóxica.

CMCCT

▪
B1.6. Relacionar a replicación do ADN ▪
BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN ▪
coa conservación da información xenética.
como portador da información xenética, e
relaciónao co concepto de xene.

CAA

CAA

Bloque 2. A dinámica da Terra
▪
B2.3. Categorizar e integrar os procesos ▪
BXB2.3.1. Discrimina os principais ▪
xeolóxicos máis importantes da historia da acontecementos xeolóxicos, climáticos e
Terra.
biolóxicos que tiveron lugar ao longo da
historia da Terra, e recoñece algúns animais e
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plantas característicos de cada era.
▪
B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e ▪
BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles ▪
períodos
xeolóxicos,
utilizando
o guía máis característico coa súa era xeolóxica.
coñecemento dos fósiles guía.

CAA

▪
B2.6. Comprender e comparar os ▪
BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos ▪
modelos que explican a estrutura e a que explican a estrutura e a composición da
composición da Terra.
Terra.

CAA

▪
B2.7. Combinar o modelo dinámico da ▪
BXB2.7.1. Relaciona as características da ▪
estrutura interna da Terra coa teoría da estrutura interna da Terra e asóciaas cos ▪
tectónica de placas.
fenómenos superficiais.

CAA

▪
B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva ▪
BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias ▪
continental e da expansión do fondo oceánico.
actuais da deriva continental e da expansión
do fondo oceánico.

CAA

▪
B2.9. Interpretar algúns fenómenos ▪
BXB2.9.1.
Coñece
e
explica ▪
xeolóxicos asociados ao movemento da razoadamente os movementos relativos das ▪
litosfera e relacionalos coa súa situación en placas litosféricas.
mapas terrestres. Comprender os fenómenos
naturais producidos nos contactos das placas.

CAA

▪
BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias ▪
dos movementos das placas no relevo.

CAA

CSIEE

CMCCT

▪
B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os ▪
BXB2.10.1. Identifica as causas dos ▪
arcos de illas e os oróxenos térmicos.
principais relevos terrestres.

CMCCT

▪
B2.11. Contrastar os tipos de placas ▪
BXB2.11.1. Relaciona os movementos ▪
litosféricas e asociarlles movementos e das placas con procesos tectónicos.
▪
consecuencias.

CAA

▪

CAA

B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe ▪
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e na súa evolución, é resultado da interacción
entre os procesos xeolóxicos internos e
externos.

relevo baixo a influencia da dinámica externa
e interna.
Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente

▪
B3.1. Explicar os conceptos de ▪
BXB3.1.1. Identifica o concepto de ▪
CMCCT
ecosistema, biótopo, poboación, comunidade, ecosistema e distingue os seus compoñentes.
ecotón, hábitat e nicho ecolóxico.
▪
BXB3.1.2. Analiza as relacións entre CAA
biótopo e biocenose, e avalía a súa CSIEE
importancia para manter o equilibrio do
CCL
ecosistema.
CSC
▪
B3.2. Comparar adaptacións dos seres BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres
vivos
a
un
ambiente
determinado,
relacionando
CAA
vivos a diferentes medios, mediante a
a
adaptación
co
factor
ou
os
factores
ambientais
utilización de exemplos.
desencadeantes deste.
▪
B3.3. Categorizar os factores ambientais ▪
BXB3.3.1.
Recoñece
os
factores ▪
CMCCT
e a súa influencia sobre os seres vivos, e ambientais
que
condicionan
o ▪
CAA
recoñecer o concepto de factor limitante e desenvolvemento dos seres vivos nun
límite de tolerancia.
ambiente determinado, e valora a súa
importancia na conservación deste.
▪
B3.4.
Identificar
as
relacións ▪
BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións ▪ CMCCT
intraespecíficas e interespecíficas como
factores de regulación dos ecosistemas.

e a súa influencia
ecosistemas.

na

regulación dos

▪
B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e ▪
BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e ▪
redes tróficas.
as súas relacións nos ecosistemas, e valora a ▪
súa importancia para a vida en xeral e o
▪
mantemento destas.
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▪
B3.8. Contrastar algunhas actuacións ▪
BXB3.8.1.
Argumenta
sobre
as ▪
CSC
humanas sobre diferentes ecosistemas, actuacións humanas que teñen unha ▪
CCL
valorar a súa influencia e argumentar as influencia negativa sobre os ecosistemas:
CCEC
razóns de certas actuacións individuais e contaminación, desertización, esgotamento de ▪
colectivas para evitar a súa deterioración.
recursos, etc.
▪
BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre ▪ CMCCT
posibles actuacións para a mellora ambiental.

▪

CAA

▪

CCL

▪
B3.9. Concretar procesos de tratamento ▪
BXB3.9.1. Describe os procesos de ▪
de residuos e describir a xestión que dos tratamento de residuos, e valora criticamente ▪
residuos se fai no seu contorno próximo.
a súa recollida selectiva.

CSC

▪
B3.11. Asociar a importancia
utilización de enerxías renovables
desenvolvemento sustentable.

CSC

da ▪
BXB3.11.1. Destaca a importancia das ▪
no enerxías renovables para o desenvolvemento ▪
sustentable do planeta.

CSIEE

CCL

Bloque 4. Proxecto de investigación
▪
B4.3. Discriminar e decidir sobre as ▪
BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, ▪
fontes de información e os métodos apoiándose nas TIC, para a elaboración e a ▪
empregados para a súa obtención.
presentación das súas investigacións.
▪
▪
▪
B4.4. Participar, valorar e respectar o ▪
BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o ▪
traballo individual e en grupo.
traballo individual e en grupo.
▪
▪
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1.

Avaliación e cualificación

Procedementos:
▪
▪
▪

Elaboración de cuestións e exercicios
Elaboración e presentación de traballos
Probas escritas

Avaliación
Instrumentos:
▪ Fichas de traballo
▪ Lista de cotexo
▪ Cuestionarios
▪ Probas escritas
A nota final do presente curso 2019-2020 será a media ponderada das
dúas primeiras avaliacións coas seguintes porcentaxes:
▪ Avaliación 1: 60%
Cualificación final
▪ Avaliación 2: 40%
Esta nota poderá incrementarse ata dous puntos tendo en conta o traballo
realizado na terceira avaliación.
Os alumnos que non tendo superado o curso na convocatoria ordinaria se
presenten a proba extraordinaria de setembro realizarán unha proba
escrita sobre os estándares mínimos contemplados nesta programación
adaptada e traballados e avaliados durante as dúas primeiras avaliacións.
Esta proba será única e igual para todos os alumnos.
Para poder presentarse a dita proba e condición obrigatoria e
Proba
indispensable a entrega do caderno de actividades de recuperación. Dito
extraordinaria de caderno recollerá actividades referidas aos mínimos contemplados nesta
setembro
programación adaptada.
Para poder alcanzar una avaliación positiva, se deberá obter una
cualificación igual ou superior a 3,5 no exame.
Criterios de cualificación:
Proba da convocatoria extraordinaria: 60%
Actividades de recuperación: 40%

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación:
Só hai unha alumna coa materia do curso anterior pendente.
Durante o período de asistencia ás aulas se lle entregaron tarefas de
recuperación (boletíns de exercicios e traballos) e realizóu unha proba
escrita de parte dos contidos. Durante o terceiro trimestre se lle seguiú
enviando tarefas de recuperación e no mes de maio realizará unha proba
escrita final que podrá ser realizada por vía telemática ou na aula se a
normativa actual o permite e a alumna asiste voluntariamente ó centro.

Criterios de cualificación:
▪ Exames 60%
▪ Actividades de recuperación 40%
Procedementos e instrumentos de avaliación:
▪ Elaboración de boletíns de exercicios e tarefas de recuperación.
▪ Proba escrita
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2.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)
Impártense contidos pendentes non dados na aula e se seguen
traballando e repasando os dados anteriormente.
Envíanse tarefas para a recuperación da primeira avaliación (a
segunda a teñen todos os alumnos aprobada).
▪
▪
▪
▪
▪

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Envío de vídeos didácticos.
Cuestións e exercicios sobre a materia nova.
Realización de cuestionarios de repaso e reforzo.
Actividades e tarefas de recuperación.
Corrección dos exercicios e consulta de dúbidas.

Todos os alumnos teñen conectividade, polo que con todos se pode
utilizar algún dos seguintes medios :
▪
▪

▪
Materiais e recursos ▪
▪
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PÁXINA 8 DE 10

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

3.
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Información e publicidade

Contacto con ALUMNOS: plataforma edmodo,correo electrónico e
teléfono.
Contacto con PADRES: telefóno, plataforma ABALAR, correo
electrónico e páxina web do Centro
Publicación na páxina web do centro.
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Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes
da Comunidade Autónoma de Galicia
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Educación Física. 4º de ESO
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competen
cias clave

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
▪ B1.1. Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación ▪ EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para ▪ CSC
na práctica de actividade física considerando a intensidade dos establecer as características que deben ter as fases de activación e
esforzos.
de volta á calma.
▪ EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de ▪ CSC
volta á calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade
das tarefas da parte principal.

▪ B1.2. Colaborar na planificación e na organización de eventos, ▪ EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na organización de ▪ CSC
campionatos ou torneos deportivos, prevendo os medios e as actividades grupais.
actuacións necesarias para a súa celebración e relacionando as
súas funcións coas do resto de implicados/as.
▪ B1.3. Analizar criticamente o fenómeno deportivo ▪ EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións das persoas ▪ CSC
discriminando os aspectos culturais, educativos, integradores participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e
e saudables dos que fomentan a violencia, a discriminación ou respectando os niveis de competencia motriz, e outras diferenzas.
a competitividade mal entendida.
▪ EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos ▪ CSC
antideportivos, tanto desde o papel de participante como desde o
de espectador/a.
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Educación Física. 4º de ESO
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competen
cias clave

▪ B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da ▪ EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación ▪ CD
comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, para afondar sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas
▪ CCL
seleccionar e valorar informacións relacionadas cos contidos e argumentando as súas conclusións.
do curso, comunicando os resultados e as conclusións no
▪ CD
soporte máis adecuado.
▪ CCL
▪ EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e ▪ CD
nos contornos apropiados.
▪ CCL
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
▪ B2.1. Compor e presentar montaxes individuais ou colectivas, ▪ EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, ▪ CCEC
seleccionando e axustando os elementos da motricidade seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis
expresiva.
apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na
creatividade e na desinhibición.
▪ EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das montaxes ▪ CCEC
artístico-expresivas, achegando e aceptando propostas.
Bloque 3. Actividade física e saúde
▪ B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, ▪ EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades físicas na ▪ CMCCT
practicando actividades físico-deportivas adecuadas ao seu realización dos tipos de actividade física.
nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa relación
coa saúde.
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Educación Física. 4º de ESO
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competen
cias clave

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas
▪ B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos ▪ EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos ▪ CAA
técnicos nas actividades físico-deportivas propostas, con requisitos técnicos nas situacións motrices individuais, preservando
▪ CSIEE
eficacia e precisión.
a súa seguridade e tendo en conta as súas propias características.
▪ EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos ▪ CAA
condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as
▪ CSIEE
persoas adversarias, nas situacións colectivas.
▪ B4.2. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ▪ EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas
ou colaboración-oposición nas actividades físico deportivas das actividades de oposición, contrarrestando ou anticipándose ás
propostas, tomando a decisión máis eficaz en función dos accións da persoa adversaria.
obxectivos.
▪ EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas
das actividades de cooperación, axustando as accións motrices aos
factores presentes e ás intervencións do resto de participantes.

▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CSIEE
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Cualificación final

Proba
extraordinaria de
setembro

Procedementos:
Corrección de actividades en las clases telemáticas
Trabajos escritos
Observación
Exámenes prácticos
Vídeos
Instrumentos:
Registro anecdótico
Test físico deportivos
Listas de control
Vídeo
La nota final se hallará con la media de las dos primeras evaluaciónes
La nota de la tercera evaluación hará media aritmética con las demás, siempre
que sirva para subir la nota de las 2 primeras evaluaciones.
Los alumnos que no hayan superado las evaluaciones realizarán, en septiembre,
una prueba extraordinaria teórico-práctica y común para todo el alumnado, que
atenderá a los mínimos establecidos en esta programación para obtener una
evaluación positiva.
En esta prueba se evaluarán los cuatro bloques de contenidos que aparecen en el
curriculum de la asignatura:
- Contenidos comunes en educación física
- Actividades físicas artístico-expresivas.
- Actividades física y saludo
- Juegos y actividades deportivas
Todos estos bloques tendrán la misma importancia porcentual en la nota final.
Para poder alcanzar una evaluación positiva, se deberá obtener una calificación igual
o superior a 5 en el examen.

Criterios de avaliación:
Para la recuperación de los cursos pendientes, se realizarán una serie de test físicosdeportivos, trabajos-exámenes y actividades telemáticas relacionadas con el curso que está
pendiente.

Alumnado de
materia pendente

Con respeto los objetivos actitudinales, como el profesor que la imparte la asignatura ese
año es el mismo que el del curso pendiente, le hará un seguimiento en clase de ese tipo de
objetivos.

Criterios de cualificación:
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-

- Contenidos comunes en educación física 25%
- Actividades físicas artístico-expresivas.25%
- Actividades física y saludo 25%
- Juegos y actividades deportivas 25%
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Actividades de clase telemática
Registro anecdótico
Test físico-deportivos
Examen en la prueba extraordinaria

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

Actividades

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Visionado de videos tutoriales.
Revisión temas teóricos.
Realización de cuestionarios.
Realización de trabajos teóricos.
Realización de pruebas físico- deportivas
Realización de vídeos demostrativos.

Todos los alumnos tienen posibilidad de conexión telemática y de asistencia, por
tanto, a las clases por vídeoconferencia. Por tanto:
Correo electrónico: envío de actividades
Plataforma ZOOM de vídeoconferencia: solución de dudas y corrección de
actividades .
Plataforma edmodo para solución de dudas y envío de actividades.
Correo electrónico: envío de actividades y trabajos .
Recursos fotocopiables
Recursos digitales
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1. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás familias

Publicidade

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico , plataforma edmodo, vídeo
conferencia por plataforma Zoom y página web del Centro donde está la
programación semanal
Contacto con PADRES: plataforma ABALAR, correo electrónico y página web del
Centro
Publicación en la página web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2029/2020
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do
terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Física e Química. 4º de ESO
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

Bloque 1. A actividade científica
▪ B1.1. Recoñecer que a investigación en ciencia é un labor ▪ FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi ▪ CMCCT
colectivo e interdisciplinario en constante evolución e influído definitiva a colaboración de científicos/as de diferentes áreas de ▪ CCL
polo contexto económico e político.
coñecemento.
▪ CCEC
▪ CSC
▪ B1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a
definición de determinadas magnitudes.

▪ FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou
vectorial e describe os elementos que definen esta última.

▪ CMCCT

▪ B1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen
cometer erros, e distinguir entre erro absoluto e relativo.

▪ FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo
dunha medida coñecido o valor real.

▪ CMCCT

▪ B1.7. Realizar e interpretar representacións gráficas de ▪ FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da ▪ CMCCT
procesos físicos ou químicos, a partir de táboas de datos e das medida de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso,
leis ou os principios involucrados.
se se trata dunha relación lineal, cuadrática ou de
proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula.
▪ B1.9. Realizar en equipo tarefas propias da investigación
científica.

▪ FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas
tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC.

▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Física e Química. 4º de ESO
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

C. Clave
▪ CSIEE
▪ CSC
▪ CCEC

Bloque 2. A materia
▪ B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para ▪ FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da ▪ CMCCT
interpretar a estrutura da materia utilizando aplicacións historia para interpretar a natureza íntima da materia, ▪ CCEC
virtuais interactivas.
interpretando as evidencias que fixeron necesaria a evolución
destes.
▪ B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa
posición na táboa periódica e a súa configuración electrónica.

▪ FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos ▪ CMCCT
representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa
posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu
comportamento químico.
▪ FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases ▪ CMCCT
nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa
configuración electrónica.

▪ B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da
configuración electrónica dos elementos implicados e a súa

▪ FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para
predicir a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e
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▪ CMCCT

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Física e Química. 4º de ESO
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

posición na táboa periódica.
▪ B2.5. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da
natureza do seu enlace químico.

C. Clave

covalentes.
▪ FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas ▪ CMCCT
e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as
moléculas.
▪ FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría ▪ CMCCT
dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características
dos metais.

▪ B2.6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios
segundo as normas da IUPAC.

▪ FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios,
seguindo as normas da IUPAC.

▪ B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos ▪ FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante
mediante distintas fórmulas, relacionalas con modelos a súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida.
moleculares físicos ou xerados por computador, e coñecer
algunhas aplicacións de especial interese.

▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CMCCT

▪ B2.10. Recoñecer os grupos funcionais presentes en ▪ FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir ▪ CMCCT
moléculas de especial interese.
da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos,
ésteres e aminas.
Bloque 3. Os cambios
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Física e Química. 4º de ESO
Criterios de avaliación
▪ B3.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre
reaccións endotérmicas e exotérmicas.

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

▪ FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha
reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada.

▪ CMCCT

▪ B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude ▪ FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de ▪ CMCCT
fundamental e o mol como a súa unidade no Sistema substancia, a masa atómica ou molecular e a constante do número
Internacional de Unidades.
de Avogadro.
▪ B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros ▪ FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en ▪ CMCCT
supondo un rendemento completo da reacción, partindo do termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases,
axuste da ecuación química correspondente.
en termos de volumes.
▪ FQB3.5.2.
Resolve
problemas,
realizando
cálculos ▪ CMCCT
estequiométricos, con reactivos puros e supondo un rendemento
completo da reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido
como se están en disolución.
▪ B3.6. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu ▪ FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha
comportamento químico e medir a súa fortaleza utilizando disolución utilizando a escala de pH.
indicadores e o pHmetro dixital.

▪ CMCCT

▪ B3.8. Valorar a importancia das reaccións de síntese, ▪ FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na ▪ CMCCT
combustión e neutralización en procesos biolóxicos, en xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na ▪ CSC
aplicacións cotiás e na industria, así como a súa repercusión respiración celular.
ambiental.
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Física e Química. 4º de ESO
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

C. Clave

Bloque 4. O movemento e as forzas
▪ B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a ▪ FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, ▪ CMCCT
necesidade dun sistema de referencia e de vectores, para o desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento,
describir adecuadamente, aplicando o anterior á utilizando un sistema de referencia.
representación de distintos tipos de desprazamento.
▪ B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e ▪ FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa
velocidade instantánea, e xustificar a súa necesidade segundo traxectoria e a súa velocidade.
o tipo de movemento.

▪ CMCCT

▪ B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que ▪ FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as ▪ CMCCT
existen entre as magnitudes que definen os movementos variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo
rectilíneos e circulares.
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así
como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.
▪ B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e ▪ FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme ▪ CMCCT
circulares, utilizando unha representación esquemática coas (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular
magnitudes vectoriais implicadas, e expresar o resultado nas uniforme (MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta
unidades do Sistema Internacional.
valores positivos e negativos das magnitudes, e expresar o
resultado en unidades do Sistema Internacional.
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2.Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
•
•
•

Traballos de investigación
Feed-back
Probas escritas específicas

Instrumentos:
•
•
•

Boletíns de exercicios
Lista de cotexo
Tests e cuestionarios

Cualificación final

A nota final do presente curso 2019-2020 será a media ponderada das dúas
primeiras avaliacións coas seguintes porcentaxes:
•
Avaliación 1: 60%
•
Avaliación 2: 40%
A avaliación 3, dado que ten unha función de diagnóstico e recuperación
aportará entre un 10 e un 20% extra sobre a media anterior, e en ningún caso
poderá supoñer una cualificación superior á de ningún dos trimestres anteriores.

Proba
extraordinaria de
setembro

Os alumnos que non tendo superado o curso na convocatoria ordinaria se
presenten a proba extraordinaria de setembro realizarán unha proba escrita
sobre os estándares mínimos contemplados nesta programación adaptada e
traballados e avaliados durante as dúas primeiras avaliacións. Esta proba será
única e igual para todos os alumnos.
Para poder presentarse a dita proba e condición obrigatoria e indispensable a
entrega do caderno de actividades de recuperación. Dito caderno recollerá
actividades referidas aos mínimos contemplados nesta programación adaptada.
Para poder alcanzar una avaliación positiva, se deberá obter una cualificación
igual ou superior a 3,5 no exame.
Criterios de cualificación:
Proba da convocatoria extraordinaria: 60%
Actividades de recuperación: 40%
Criterios de avaliación:
Non hai alumnado con esta materia pendente ao ser materia dun curso de fin de
ciclo.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de cualificación:
Non procede por ser materia dun curso de fin de ciclo.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede por ser materia dun curso de fin de ciclo.
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

▪ Boletíns de repaso.
▪ Boletíns de reforzo e ampliación.
▪ Test e cuestionarios de repaso e reforzo.
▪ Elaboración de traballos de investigación.

Tódolos alumnos asisten telematicamente e ningún manifestou ter
dificultades para acceder as videoconferencias polo que tódalas semanas
tiñamos dúas sesións virtuais.
As actividades planeadas enviáronse a través da plataforma educativa
EDMODO e por mail.
As actividades solicitadas remitíronse pola plataforma educativa EDMODO e
por mail.
Os alumnos tiveron coñecemento en todo momento da súa evolución.
▪ Boletíns de reforzo.
▪ Boletíns de ampliación.
▪ Material didáctico de elaboración propia.
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4.Información e publicidade.
O contacto cos alumnos estableceuse mediante correo electrónico,
videoconferencia a través da plataforma WEBEX facilitada pola consellería
Información ao
de educación e a través da páxina web do centro.
alumnado e ás familias
O contacto coas familias estableceuse a través da páxina web do centro, a
plataforma ABALAR e o correo electrónico.
Publicidade

A información de acceso as familias e alumnos publicouse na páxina web
do centro e na plataforma ABALAR.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: LINGUA FRANCESA
DEPARTAMENTO: LINGUAS EXTRANXEIRAS
DATA: 11 / 05 / 2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)
4.

Información e publicidade.
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CENTRO: CPR PLUR. EL CASTRO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: LINGUA INGLESA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

▪ B1.4. Comprender o esencial en
conversas sinxelas, básicas e breves
sobre descricións, narracións, puntos
de vista e opinións relativos a temas
frecuentes e de necesidade inmediata
relativas ao ámbito persoal, sempre
que se fale con lentitude, articulando
de forma clara e comprensible, e se a
persoa interlocutora está disposta a
repetir ou reformular o dito.
▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e
información moi relevante e sinxela de
presentacións sinxelas e ben
estruturadas sobre temas familiares e
predicibles, previamente traballados, e
de programas de televisión tales como
boletíns meteorolóxicos ou
informativos, sempre que as imaxes
porten gran parte da mensaxe.

Competencias clave
▪
▪
▪
▪

CCL
CAA
CSC
CCEC

▪
▪
▪
▪

CCL
CAA
CSC
CCEC

▪ SLEB1.6. Identifica a información esencial de
▪
programas de televisión e presentacións sinxelas
▪
e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do
▪
seu interese familiares e predicibles articulados
▪
con lentitude e claridade (por exemplo, noticias,
▪
documentais ou entrevistas), cando as imaxes
portan gran parte da mensaxe.
BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

▪ SLEB1.4. Entende información relevante do que se
lle di en transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas,
albergues, restaurantes, espazos de lecer ou
centros docentes), sempre que se fale amodo e
con claridade.

▪ SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na
que participa, descricións, narracións, puntos de
vista e opinións formulados de xeito simple sobre
asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do
seu interese, cando se lle fala con claridade,
amodo e directamente, e se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou
reformular o dito.
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CENTRO: CPR PLUR. EL CASTRO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: LINGUA INGLESA

▪ B2.1. Pronunciar de xeito intelixible,
aínda que se cometan erros de
pronuncia polos que as persoas
interlocutoras teñan que solicitar
repeticións para entender a mensaxe

▪ B3.3. Comprender información
relevante e previsible en textos
descritivos ou narrativos breves,
sinxelos e ben estruturados, relativos a
experiencias e a coñecementos propios
da súa idade e do seu nivel escolar

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para
producir textos (elección da persoa
destinataria, finalidade do escrito,
planificación, redacción do borrador,
revisión do texto e versión final), a
partir de modelos ben estruturados e
traballados previamente.
▪

B4.2. Completar documentos
básicos nos que se solicite
información persoal ou relativa aos
seus estudos ou á súa formación

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

▪ SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas,
seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre
aspectos concretos de temas do seu interese ou
relacionados cos seus estudos, e responde a
preguntas previsibles breves e sinxelas de oíntes
sobre o contido destas.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
▪ SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal
sinxela, en calquera formato, na que se fala de si
mesmo/a; se describen persoas, obxectos, lugares
e actividades; se narran acontecementos
presentes, pasados e futuros, e se expresan de
xeito sinxelo sentimentos, desexos e opinións
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.
BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
▪ SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve
na que se establece e mantén o contacto social
(por exemplo, con amigos/as noutros países); se
intercambia información; se describe en termos
sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais, de dan instrucións e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (por exemplo,
cancelación, confirmación ou modificación dunha
invitación ou duns plans) e se expresan opinións
de xeito sinxelo.
▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con
información persoal e relativa á súa formación,
aos seus intereses ou ás súas afeccións (por
exemplo, para subscribirse a unha publicación
dixital).
PÁXINA 3 DE 9

▪
▪
▪
▪

CCL
CAA
CSC
CCEC

▪
▪
▪
▪

CCL
CAA
CSC
CCEC

▪
▪
▪
▪

CCL
CAA
CSC
CCEC

▪
▪
▪
▪
▪

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD
CENTRO: CPR PLUR. EL CASTRO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: LINGUA INGLESA

▪ B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e
breves con información, instrucións e
indicacións moi básicas relacionadas
con actividades cotiás ou do seu
interese.

▪ SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes en diferentes
soportes, nos que fai comentarios moi breves ou
dá instrucións e indicacións relacionadas con
actividades e situacións da vida cotiá e do seu
interese, respectando as convencións e as normas
de cortesía máis importantes.

▪
▪
▪
▪
▪

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

▪ B4.4. Producir textos curtos a partir de
▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica e
▪ CCL
modelos sinxelos e básicos, actuando
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas
▪ CAA
como mediación lingüística, de ser o
ou entidades comerciais, fundamentalmente para
▪ CSC
caso (adecuado ao seu nivel escolar), e
solicitar información, respectando as convencións
▪ CCEC
amosando interese pola presentación
formais e as normas de cortesía básicas deste tipo
▪ CD
limpa e ordenada do texto.
de textos, cunha presentación limpa e ordenada.
BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL
▪ B5.5. Participar en proxectos
(elaboración de materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e
películas, etc.) nos que se utilicen varias
linguas, tanto curriculares como outras
presentes no centro docente,
relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos
lingüísticos ou culturais

▪ SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar
información, agradecer, desculparse, solicitar
algo, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico
necesarios, propios do seu nivel escolar e
traballados previamente.

▪
▪
▪
▪

CCL
CAA
CSC
CCEC

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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CENTRO: CPR PLUR. EL CASTRO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: LINGUA INGLESA

1.

Avaliación e cualificación
Procedementos:
▪ Corrección de actividades nas clases telemáticas.
▪ Exercicios escritos
▪ Exercicios orais
▪ Exames escritos

Avaliación
Instrumentos:
▪ Probas escritas
▪ Lista de cotexo

Cualificación final

▪ A nota final definirase coa media das dúas primeiras avaliacións
▪ A nota da terceira avaliación fará media aritmética coas outras
dúas , sempre que sexa para mellorar
Os alumnos que non superasen as avaliacións realizarán, en
setembro, unha proba extraordinaria escrita e común para todo o
alumnado, que atenderá aos mínimos establecidos nesta
programación para obter unha avaliación positiva.

Proba extraordinaria
de setembro

Para poder acadar unha avaliación positiva, deberase obter unha
cualificación igual ou superior a 4 no exame

Criterios de cualificación:
Proba extraordinaria…………………….80%
Actividades de recuperación realizadas durante os meses de
verán……………hasta un 20%

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
Bloque de comprensión escrita:lectura dun texto e resposta ás
preguntas
Bloque de expresión escrita:redacción dun texto
Bloque de gramática:diferentes exercicios de gramática
Bloque de vocabulario:tradución de palabras ou frases
Bloque de comprensión oral:escoita dun audio e resposta ás preguntas

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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CENTRO: CPR PLUR. EL CASTRO
CURSO:3º ESO
MATERIA: LINGUA INGLESA

Criterios de cualificación:
Bloque de comprensión escrita: 25%
Bloque de expresión escrita: 25%
Bloque de gramática: 20%
Bloque de vocabulario: 20%
Bloque de comprensión oral:10%

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Exame escrito na proba extraordinaria

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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CENTRO: CPR PLUR. EL CASTRO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: LINGUA INGLESA

2.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)
▪ Actividades gramaticais e vocabulario de repaso e novo para
facer na casa e corrixir na aula virtual
▪ Actividades de comprensión escrita:lectura dun texto e
contestación de preguntas
▪ Actividades de expresión escrita:redacción dun pequeno texto
▪ Actividades de escoita:escoitar un audio e contestar ás
preguntas

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Todos os alumnos teñen posibilidade de conexión telemática e de
asistencia, por tanto, ás clases por videoconferencia. Por tanto:
▪
Correo electrónico: envío de actividades e das correccións
▪
Blog de francés para facer actividades de reforzo, repaso e
ampliación
▪
Plataforma Webex de videoconferencia: resolución de dúbidas e
corrección de actividades avaliables para recuperar avaliacións
suspensas ou mellorar as notas medias das dúas primeiras
avaliacións
▪
Plataforma Edmodo:corrección de exercicios e resolución de
dúbidas

▪
▪
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Exercicios enviados por correo
Libros propios de texto do alumno
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CURSO: 3º ESO
MATERIA: LINGUA INGLESA

3.

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Información e publicidade

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico , videoconferencia por
plataforma Webex,plataforma Edmodo e páxina web do Centro
onde está a programación semanal
Contacto con PAIS: teléfono, plataforma ABALAR, correo electrónico
e páxina web do centro
Publicación na páxina web do centro.
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CENTRO: CPR PLUR. EL CASTRO
CURSO: 3º ESO
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CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: LENGUA INGLESA
DEPARTAMENTO: LENGUAS EXTRANJERAS- INGLÉS
DATA: 11/05/2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do
terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,
e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS (LISTENING): 10%
Criterios de avaliación
▪ . B1.1. Estratexias de comprensión:
.

Competencias Clave

Estándares de aprendizaxe

▪ PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás ▪ CCL
CAA
necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada),
CCEC
mellorándoo se é o caso (sacando conclusións sobre a actitude do falante
CSC
e sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade da fala),
deducindo intencións a partir do volume da voz do falante, facendo
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que
non se comprende e o que non se coñece mediante os propios
coñecementos e as propias experiencias.

▪ PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que conteñan
instrucións, indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico (por
exemplo, en contestadores automáticos, ou sobre como realizar un
experimento na clase, ou como utilizar unha máquina ou un dispositivo no

▪

CCL
CCEC

ámbito ocupacional).
PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha ▪
conversa formal ou informal de certa duración entre dous ou máis
interlocutores que ten lugar na súa presenza e na que se tratan temas
coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o discurso está articulado
con claridade e nunha variedade estándar da lingua.

▪

CCL
CSC
CCEC

BLOQUE 2. EXPRESIÓN DE TEXTOS ORAIS (SPEAKING): 10%

Criterios de avaliación
▪ B2.1. Estratexias de produción:

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

▪ PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender, como a ▪ CCL
utilización de expresións memorizadas ou fixas (para pedir que lle falen máis a
modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de
aspectos paralingüísticos como os acenos, a entoación, etc.

CAA
CCEC
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▪ PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na ▪ CCL
lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e persevera no seu uso cunha
actitude positiva, aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións,
manifestando interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas
compañeiras.

CAA
CCEC

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING): 25%

Criterios de avaliación
▪ B3.1. Estratexias de comprensión:

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

▪ PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir significados ▪ CCL
a partir do seu coñecemento do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do
contexto lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como
das características do medio en que aparece impresa a información (carteis,
folletos, revistas, xornais, páxinas web, etc.).

▪ PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter concreto en ▪ CCL
páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados
(por exemplo, enciclopedias, dicionarios, monografías, presentacións) sobre te as
relativos a materias educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa
especialidade ou cos seus intereses, e analiza a información tendo en conta varios
criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o publica, datas, etc.) que axuden a
avaliar m a credibilidade do material.

CD
CAA
CCEC

CSC

CD
CAA
CCEC
CSC

▪ PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en ▪ CCL
textos xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media,
tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos
sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente
argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles..

CD
CAA
CCEC
CSC

▪ PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo ▪ CCL
foros en liña ou blogs, na que se describen con certo detalle feitos e experiencias,
impresións e sentimentos, onde se narran feitos e experiencias, reais ou
imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese.

CD
CAA
CCEC
CSC

4

▪ . PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos ▪ CCL
de ficción e textos literarios contemporáneos breves, ben estruturados e nunha
variante estándar da lingua, nos que o argumento é lineal e se pode seguir sen
dificultade, e os personaxes e as súas relacións se describen de maneira clara e
sinxela.

CD
CAA
CCEC

BLOQUE 4. EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (WRITING): 30%
Criterios de avaliación
▪ B4.1. Estratexias de produción:
–

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

▪ PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera ▪ CCL
soporte, nos que solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que
resalta os aspectos que lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web
ou unha revista xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora),
respectando as convencións e as normas de cortesía.

▪ PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos ▪ CCL
que describe experiencias, impresións e sentimentos; narra de forma lineal e
coherente feitos relacionados co seu ámbito de interese, actividades e
experiencias pasadas (por exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores
vacacións, un acontecemento importante, un libro ou unha película), ou feitos
imaxinarios, e intercambiar información e ideas sobre temas concretos, sinalando
os aspectos que lle parecen importantes, e xustificando brevemente as súas
opinións sobre eles.
▪ PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ▪ CCL
ou laboral (por exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar
unha bolsa

▪ PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e ▪ CCL
relevante sobre asuntos habituais e aspectos concretos nos ámbitos persoal,
educativo e ocupacional, dentro da súa especialidade ou área de interese.

CAA
CSC
CCEC
CD

CAA
CSC
CCEC
CD

CAA
CSC
CD

CAA
CSC
CD
CCEC
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▪ PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso ▪ CAA
e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de
puntuación.

CL

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL: 25%
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación
▪ PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e ▪ CCL
utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que
B5. 2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:
repetir algunha vez por solicitude das persoas interlocutoras
B5. 3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:
B5.4. Plurilingüismo:
B5.5. Funcións comunicativas:
▪ PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e ▪ CCL
B5.6. Léxico oral escrito de uso común relativo a identificación
de puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o corrector informático para
B5.7. Recoñecemento e uso de rutinas ou modelos de interacción básicos,
detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos.
segundo o tipo de situación de comunicación.
▪ B5.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CAA
CCEC
CSC

CAA
CCEC
CSC

▪ PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se ▪ CCL
fala a lingua estranxeira, e establece relación entre aspectos da cultura propia e
da cultura meta para cumprir, de ser o caso, o papel de intermediario lingüístico e
cultural, abordando con eficacia a resolución de malentendidos interculturais, e
valorando positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

CAA
CCEC

▪ PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación ▪ CCL
sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e
locucións idiomáticas sinxelas e habituais da comunidade lingüística
correspondente á lingua meta.

CAA
CCEC

▪ PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que
implica, entre outros, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de
palabras de significación próxima para evitar a repetición léxica.

CSC

CSC

▪ CCL
CAA
CCEC
CSC
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2 Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
▪ Corrección de actividades en las clases telemáticas
▪ Trabajos escritos
▪ Trabajos orales –vídeo
▪ Exámenes escritos
Instrumentos:
▪ Pruebas escritas
▪ Lista de cotejo
▪ Escala estimativa

Cualificación final

Proba extraordinaria de
setembro

▪ La nota final será el resultado de la unión de las dos evaluaciones.
▪ La nota de la tercera evaluación se usará exclusivamente para mejorar la nota media hasta un máximo de 1 punto.

Los alumnos que no hayan superado las evaluaciones realizarán, en septiembre, una prueba extraordinaria escrita y común
para todo el alumnado, que atenderá a los mínimos establecidos en esta programación para obtener una evaluación positiva.
En esta prueba se evaluarán los cuatro bloques:
Pregunta de comprensión oral
Pregunta de comprensión escrita
Pregunta de expresión escrita
Preguntas de gramática y vocabulario
Para poder alcanzar una evaluación positiva, se deberá obtener una calificación igual o superior a 4 en el examen.

Criterios de calificación:
Prueba extraordinaria………… 80%
Actividades de recuperación hasta un 20%
(workbook, libreta completa según las instrucciones dadas a principios de curso con parte de vocabulario y gramática y
textos de la 1ª y 2ª evaluación no entregados anteriormente)
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RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: El alumno dispondrá de una convocatoria de forma telemática para
tratar de recuperar la materia restante o la materia completa, en caso de que la evaluación no hubiese sido positiva ya que, hasta
la fecha, han hecho un examen con las tres primeras.
Los criterios de corrección, cualificación y evaluación de materia a recuperar, corresponderán cos do curso ordinario

Alumnado de materia
pendente

Criterios de cualificación:
Bloque de comprensión oral: 10%
Bloque comprensión escrita: 25%
Bloque de expresión escrita: 25%
Bloque de gramática y vocabulario: 40%
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Examen en la prueba extraordinaria

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

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade)

▪ Actividades de repaso y refuerzo de evaluaciones anteriores
▪ Recuperación de evaluaciones anteriores
▪ Ampliación de contenidos
Todos los alumnos tienen posibilidad de conexión telemática y de asistencia, por tanto, a las clases por
vídeoconferencia.
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▪
▪
▪

▪
▪
Materiais e recursos

▪
▪
▪

Recursos utilizados en clase:
Correo electrónico: envío de actividades
Blog de Inglés, plataforma Edmodo, libro digital Blink learning tanto para aclarar dudas sobre aspectos teóricos
como para hacer actividades de refuerzo, repaso y ampliación
Plataforma Zoom de vídeoconferencia: solución de dudas y corrección de actividades evaluables para recuperar
evaluaciones suspensas o mejorar la notas medias de las dos primeras evalauciones y página web Exam.net para la
realización de exámenes virtuales.
App Whatsapp -o chat de gmail- para pregunta de dudas
Correo electrónico: envío de actividades y trabajos de los alumnos para su corrección
Recursos fotocopiables
Recursos digitales
Libros propios del alumno

4 Información e publicidade
Información ao alumnado e ás
familias
Publicidade

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico, vídeo conferencia por plataforma Zoom y página web del Centro donde
está la programación semanal, Blink Learning y Edmodo..
Contacto con PADRES: teléfono, plataforma ABALAR, correo electrónico y página web del Centro
Publicación en la página web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E
EMPRESARIAL
DEPARTAMENTO: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E
EMPRESARIAL
DATA: 11/05/2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

1

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso
ampliación).
4. Información e publicidade.

2

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERADO E INNOVACIÓN. 50%
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

▪ B1.1. Describir as calidades persoais e as destrezas ▪ IAEEB1.1.1. Identifica as calidades CSIEE
asociadas á iniciativa emprendedora, analizando os persoais, as actitudes, as aspiracións e ▪ CAA
requisitos de distintos postos de traballo e actividades a formación propias das persoas con
empresariais.
iniciativa emprendedora, e describe a
actividade dos/das empresarios/as e o
seu papel na xeración de traballo e
benestar social.
▪ IAEEB1.1.2. Investiga con medios ▪ CD
telemáticos as áreas de actividade ▪ CAA
profesional do seu contorno, os tipos
de empresa que as desenvolven e os ▪ CSIEE
postos de traballo en cada unha,
razoando os requisitos para o
desempeño profesional en cada un
deles.
▪ B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio ▪ IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de ▪ CAA
comprendendo as posibilidades de emprego, o carreira
profesional
propia ▪ CSIEE
autoemprego e a carreira profesional, en relación coas relacionando as posibilidades do
habilidades persoais e as alternativas de formación e ámbito coas calidades e as aspiracións
aprendizaxe ao longo da vida.
persoais, e valorando a opción do
autoemprego e a necesidade de
formación ao longo da vida.
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▪ B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable ▪ IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as CSC
coñecendo os seus dereitos e deberes como tal, institucións que interveñen nas ▪ CSIEE
valorando a acción do Estado e da Seguridade Social na relacións entre os/as traballadores/as
protección da persoa empregada, e comprendendo a e as empresas, en relación co
necesidade de protección dos riscos laborais.
funcionamento do mercado de
traballo.
▪ IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as ▪ CSC
obrigas que se derivan das relacións ▪ CSIEE
laborais, e compróbaos en contratos
de traballo e documentos de ▪ CMCCT
negociación colectiva.
▪ IAEEB1.3.3. Describe as bases do ▪ CCL
sistema da Seguridade Social e as ▪ CSC
obrigas dos/das traballadores/as e
dos/das empresarios/as dentro deste, ▪ CSIEE
así como as prestacións mediante
procuras nas web institucionais,
valorando a súa acción protectora
ante as continxencias cubertas.
▪ IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de
risco laboral máis habituais nos
sectores de actividade económica máis
salientables no ámbito, e indica os
métodos de prevención legalmente
establecidos, así como as técnicas de
primeiros auxilios aplicables en caso
de accidente ou dano.

CSIEE
CAA
CMCCT
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BLOQUE 2. PROXECTO DE EMPRESA. 50%
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B2.1 Crear un proxecto de empresa
na aula e describir as características
internas e a súa relación co contorno, así
como a súa función social, identificando
os elementos que constitúen a súa rede
loxística como provedores/as, clientela,
sistemas
de
produción
e
comercialización, redes de almacenaxe,
etc.

Competencias Clave

IAEEB2.1.1.
Determina
a ▪ CSIEE
oportunidade dun proxecto de empresa,
identificando as características e ▪ CAA
tomando parte na actividade que a
empresa desenvolve.
▪ IAEEB2.1.2. Identifica as características ▪ CSIEE
internas e externas da empresa en ▪ CMCCT
proxecto, así como os elementos que
constitúen o contono específico desta ▪ CD
(mercado, provedores/as, clientela,
sistemas
de
produción
e/ou
comercialización, almacenaxe, etc.).
▪ IAEEB2.1.3. Describe a relación da ▪ CSIEE
empresa proxectada co seu sector, a ▪ CCL
súa estrutura organizativa e as
funcións de cada departamento, e ▪ CMCCT
identifica os procedementos de
traballo no desenvolvemento do
proceso produtivo ou comercial.
▪ IAEEB2.1.4. Elabora documentos para ▪ CCL
a planificación das funcións da ▪ CSIEE
empresa en proxecto, tanto a longo
▪ CMCCT
como a curto prazo.

▪ B2.2.

Identificar

e

organizar

a ▪ IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de ▪ CD
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información das áreas da empresa en
proxecto aplicando os métodos
correspondentes
á
tramitación
documental empresarial.

nivel básico aplicacións informáticas de ▪ CMCCT
control e seguimento de clientela,
provedores/as e outros, aplicando as ▪ CAA
técnicas básicas de contabilidade,
xestión financeira e comercial e
administración de persoal, para a
organización da información da
empresa proxectada.

▪ B2.3. Realizar actividades de produción ▪ IAEEB2.3.1.
Crea
materiais
e comercialización propias da empresa publicitarios e para a difusión dos
proxectada, aplicando técnicas de produtos e/ou servizos obxecto do
comunicación e traballo en equipo.
proxecto, e elabora un plan de
comunicación en internet e en redes
sociais, aplicando os principios do
márketing.
▪ IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de
produción e/ou comercialización na
empresa en proxecto segundo os plans
de control prefixados: simulando a
toma de decisións para cumprir os
prazos e os obxectivos establecidos e
propondo melloras, mediante o
traballo en equipo.

▪ CCL
▪ CSIEE
▪ CD
▪ CMCCT

▪ CSIEE
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CAA

▪ IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os ▪ CD
apoios á creación de empresas tanto do ▪ CMCCT
contorno próximo como do territorial,
CSIEE
estatal ou europeo, e selecciona as
posibilidades que se axusten ao
proxecto de empresa formulado.
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1. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Corrección de actividades nas clases telemáticas e por correo electrónico.
Traballo en grupo.
Proba escrita.
Avaliación

Cualificación final

Instrumentos:
Probas escritas.
Realización de actividades de autoavaliación, exercicios prácticos e mapas conceptuais.
Traballo Proxecto de Empresa.
A nota final farase coa media das dúas avaliacións.
A nota da terceira avaliación fará media aritmética coas demais, sempre que sirva para mellorar.
Os alumnos que non superen as avaliacións realizarán, en setembro, unha proba extraordinaria escrita e común para todo
o alumnado, que atenderá aos mínimos establecidos nesta programación para obter unha avaliación positiva e a entrega do
Proxecto de Empresa.

Proba extraordinaria de
setembro

Nesta proba avaliaranse os tres bloques mediante:
Proba escrita.
Traballo Proxecto de Empresa.
Para poder alcanzar unha avaliación positiva, deberase obter unha cualificación igual o superior a 4 no exame.
Criterios de cualificación:
Proba extraordinaria e traballo de Proxecto de Empresa: 80%.
Realización de actividades: 20%.
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Criterios de avaliación:
Bloque de Autonomía persoal, liderado e innovación: avaliarase coa entrega de exercicios prácticos, de
autoavaliación e mapas conceptuais.
Bloque de Proxecto de Empresa: avaliarase coa entrega dos dous primeiros apartados do traballo do Plan de
empresa e exercicios.
Bloque de Finanzas: avaliarase coa entrega final do traballo do Plan de empresa completo (con todos os apartados).

Alumnado de materia
pendente

O primeiro bloque xa foi avaliado antes do confinamento, pero poderase recuperar coa entrega de exercicios e
mapas conceptuais.
O segundo bloque tamén foi avaliado, pero poderase recuperar coa entrega de exercicios, mapas conceptuais e os
dous primeiros apartados do Proxecto de Empresa.
O terceiro bloque avaliarase coa entrega final do traballo do Plan de empresa completo (con todos os apartados) e
servirá para subir nota.
Criterios de cualificación:
Bloque 1- Autonomía persoal, liderado e innovación: 50%.
Bloque 2-Proxecto de Empresa: 50%.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballo semanal.
Traballo Proxecto de Empresa.
Exame na proba extraordinaria.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade)

Materiais e recursos

Actividades de autoavaliación.
Resumo de unidades didácticas.
Preparación e revisión do Proxecto de empresa.
Elaboración de mapas conceptuais.
Realización de exercicios variados.
Todos os alumnos teñen posibilidade de conexión telemática e de asistencia, por tanto, ás clases por videoconferencia.
Por tanto:
Correo electrónico: envío de actividades e traballos dos alumnos para a súa corrección.
Plataforma Zoom: solución de dúbidas e corrección de actividades avaliables para recuperar avaliacións suspensas
ou mellorar a nota media das dúas primeiras avaliacións.
Recursos fotocopiables.
Recursos dixitais.
Libro de texto

1. Información e publicidade
Información ao alumnado e ás
familias
Publicidade

Contacto cos ALUMNOS: Correo electrónico, plataforma Zoom e páxina web do Centro onde está a programación
semanal.
Contacto cos PAIS: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico e páxina web do Centro.
Publicación na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DATA: 11/05/2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

1

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.

2

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 15%
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

▪ B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de ▪ LCLB1.2.1. Comprende o sentido ▪ CCL
diferente tipo.
global de textos orais de intención
narrativa,
descritiva,
instrutiva,
expositiva
e
argumentativa,
identificando a estrutura e a
información relevante, determinando
o tema e recoñecendo a intención
comunicativa do/da falante.
▪ LCLB1.2.3.
Retén
relevante e extrae
concretas.

información ▪ CAA
informacións

▪ LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, ▪ CAA
descritivos,
expositivos
e
argumentativos de forma clara,
recollendo as ideas principais e
integrando a información en oracións
que se relacionen loxicamente e
semanticamente.
▪ B1.3. Comprender o sentido global e a intención de ▪ LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a ▪ CCL
textos orais.
tese e os argumentos das persoas
participantes en debates, faladoiros e
entrevistas procedentes dos medios
de
comunicación
audiovisual,

3

valorando de forma crítica aspectos
concretos da súa forma e o seu
contido.

▪ B1.6. Aprender a falar en público, en situacións formais ▪ LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais ▪ CD
ou informais, de xeito individual ou en grupo.
de forma individual ou en grupo,
planificando o proceso de oralidade,
organizando o contido, consultando
fontes de información diversas,
xestionando o tempo e transmitindo a
información de xeito coherente,
aproveitando vídeos, gravacións ou
outros soportes dixitais.
▪ LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e ▪ CCL
claridade, modulando e adaptando a
súa mensaxe á finalidade da práctica
oral.
▪ LCLB1.6.5.
Resume
oralmente ▪ CAA
exposicións,
argumentacións,
intervencións
públicas,
etc.,
recollendo as ideas principais e
integrando a información en oracións
que se relacionen loxicamente e
semanticamente.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 25%
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

B2.2. Ler, comprender, interpretar e LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, ▪ CCL
valorar textos escritos en diferentes as ideas principais, a estrutura e a
soportes e formatos.
intención comunicativa de textos
escritos propios dos ámbitos persoal,
educativo, social e laboral, e de
relacións
con
organizacións,
identificando a tipoloxía textual
seleccionada (narración, exposición,
etc.), a organización do contido e o
formato utilizado.
LCLB2.2.4.
Localiza
informacións ▪ CCL
explícitas nun texto e relaciónaas entre
si e co contexto, secuénciaas e deduce
informacións ou valoracións implícitas.
LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de ▪ CCL
palabras,
expresións,
frases
ou
pequenos fragmentos extraídos dun
texto en función do seu sentido global.
LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a ▪ CAA
información dada en esquemas, mapas
conceptuais,
diagramas,
gráficas, ▪ CMCCT
fotografías, etc.
B2.3. Manifestar unha actitude crítica LCLB2.3.2. Elabora a súa propia ▪ CAA
ante a lectura de calquera tipo de textos interpretación sobre o significado dun
▪ CCL
ou obras literarias a través dunha lectura texto.
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reflexiva que permita identificar posturas
de acordo ou desacordo, respectando
sempre as opinións dos demais.
B2.5. Aplicar progresivamente as LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para ▪ CCL
estratexias necesarias para producir planificar os seus escritos (esquemas,
textos
adecuados,
coherentes
e árbores, mapas conceptuais etc.).
cohesionados.
LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes ▪ CCL
soportes usando o rexistro adecuado,
organizando as ideas con claridade,
enlazando enunciados en secuencias
lineais cohesionadas, e respectando as
normas gramaticais e ortográficas.
B2.6. Escribir textos en relación co LCLB2.6.1. Redacta con claridade e ▪ CCL
ámbito de uso.
corrección textos propios dos ámbitos
persoal, educativo, social e laboral.
LCLB2.6.2. Redacta con claridade e ▪ CCL
corrección textos narrativos, descritivos,
instrutivos,
expositivos
e
argumentativos,
adecuándose
aos
trazos propios da tipoloxía seleccionada.
LCLB2.6.3.
Utiliza
variados ▪ CCL
organizadores textuais nos seus escritos.
LCLB2.6.4. Resume o contido de ▪ CAA
calquera tipo de texto, recollendo as
ideas principais con coherencia e
cohesión e expresándoas cun estilo
propio, evitando reproducir literalmente
as palabras do texto.
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LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas ▪ CAA
conceptuais que estruturen o contido
dos textos traballados.
B2.7. Valorar a importancia da lectura e a
escritura
como
ferramentas
de
adquisición das aprendizaxes e como
estímulo do desenvolvemento persoal.

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos ▪ CCL
palabras propias do nivel formal da
lingua que incorpora ao seu repertorio
léxico, e recoñece a importancia de
enriquecer o seu vocabulario para
expresarse oralmente e por escrito con
exactitude e precisión.
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BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 30%
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B3.2. Recoñecer e explicar os valores
expresivos que adquiren as formas
verbais en relación coa intención
comunicativa do texto onde aparecen.

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores ▪ CCL
expresivos que adquiren as formas
verbais en relación coa intención
comunicativa do texto onde aparecen.

B3.3. Recoñecer e explicar o significado
dos principais prefixos e sufixos, e as
súas posibilidades de combinación para
crear novas palabras, identificando os
que proceden do latín e do grego.

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos ▪ CCL
para a formación de palabras novas e
explica o valor significativo dos prefixos
e dos sufixos.

Competencias Clave

LCLB3.3.2.
Forma
substantivos, ▪ CCL
adxectivos, verbos e adverbios a partir
doutras
categorías
gramaticais,
utilizando diversos procedementos
lingüísticos.
LCLB3.3.3. Coñece o significado dos ▪ CAA
principais prefixos e sufixos de orixe
grecolatina e utilízaos para deducir o
significado de palabras descoñecidas.
B3.6. Explicar e describir os trazos que
determinan os límites oracionais para
recoñecer a estrutura das oracións
compostas.

LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións ▪ CCL
simples en oracións compostas, usando
conectores e outros procedementos de
substitución para evitar repeticións.
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LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear ▪ CMCCT
que
organiza
sintacticamente
e
semanticamente un enunciado, así
como os elementos que se agrupan
arredor dela.
LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia ▪ CCL
semántica e funcional entre o adxectivo,
o substantivo e algúns adverbios con
oracións de relativo, substantivas e
adverbiais
respectivamente,
transformando e ampliando adxectivos,
substantivos e adverbios en oracións
subordinadas e inseríndoas como
constituíntes doutra oración.
B3.8. Identificar e explicar as estruturas
dos xéneros textuais, con especial
atención ás estruturas expositivas e
argumentativas, para utilizalas nas súas
producións orais e escritas.

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os ▪ CCL
procedementos lingüísticos para a
expresión da subxectividade, e utilízaos
nas producións propias.

B3.9. Recoñecer en textos de diversa
índole e usar nas producións propias
orais e escritas os conectores textuais e
os principais mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticais como
léxicos.

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a ▪ CCL
substitución
léxica
como
un
procedemento de cohesión textual.
LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa ▪ CCL
distintos tipos de conectores de causa,
consecuencia, condición e hipótese, así
como os mecanismos gramaticais e
léxicos de referencia interna que
proporcionan cohesión a un texto.
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B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros
lingüísticos en función dos ámbitos
sociais, valorando a importancia de
utilizar o rexistro adecuado a cada
momento.

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros ▪ CCL
lingüísticos en textos orais ou escritos
en función da intención comunicativa e
do seu uso social.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30%

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

▪ B4.1. Favorecer a lectura e ▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao ▪ CCL
comprensión de obras literarias da crecente de interese e autonomía
literatura española e universal de obras literarias próximas aos seus
todos os tempos e da literatura gustos e ás súas afeccións.
xuvenil.
▪ LCLB4.1.2. Valora algunha das obras ▪ CCEC
de lectura libre, resumindo o contido,
explicando os aspectos que máis
chamaron a súa atención e o que a
lectura lle achegou como experiencia
persoal.
▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito ▪ LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e ▪ CCL
pola lectura en todas as súas adecuando a voz, apoiándose en
vertentes: como fonte de acceso ao elementos da comunicación non
coñecemento e como instrumento verbal e potenciando a expresividade
de lecer e diversión que permite verbal.
explorar mundos diferentes aos
nosos, reais ou imaxinarios.
▪ B4.4. Comprender textos literarios ▪ LCLB4.4.1. Le e comprende unha ▪ CCL
representativos desde o século XVlll selección
de
textos
literarios
aos nosos días, recoñecendo a representativos da literatura desde o
intención do/da autor/a, o tema e século XVlll aos nosos días,
os trazos propios do xénero ao que identificando o tema, resumindo o seu
11

pertence, e relacionando o seu
contido co contexto sociocultural e
literario da época, ou doutras
épocas, e expresando a relación con
xuízos persoais razoados.

contido e interpretando a linguaxe
literaria.

▪ LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o ▪ CAA
contido da obra, a intención do/da
autor/a e o contexto, e o mantemento
de temas e formas, emitindo xuízos
persoais razoados.
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Corrección de actividades en las clases telemáticas
Trabajos escritos
Trabajos orales –vídeo reseñasExámenes escritos
Instrumentos:
Pruebas escritas
Lista de cotejo
Escala estimativa

Cualificación final

Proba
extraordinaria de
setembro

La nota final se hallará con la media de las dos evaluaciónes
La nota de la tercera evaluación hará media aritmética con las demás, siempre
que sirva para mejorar
Los alumnos que no hayan superado las evaluaciones realizarán, en septiembre, una
prueba extraordinaria escrita y común para todo el alumnado, que atenderá a
los mínimos establecidos en esta programación para obtener una evaluación positiva.
En esta prueba se evaluarán los cuatro bloques:
Pregunta de comprensión oral 15%
Pregunta de expresión escrita 25%
Preguntas de gramática 30%
Preguntas de literatura, teóricas y prácticas 30%
Para poder alcanzar una evaluación positiva, se deberá obtener una calificación igual o
superior a 3 en el examen.

Criterios de calificación:
Prueba extraordinaria…………………….60%
Actividades de recuperación……………..40%

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
Bloque de comprensión y expresión oral: se evaluará con la entrega de una
vídeo reseña sobre La casa de Bernarda Alba
Bloque comprensión y expresión escrita: se evaluará con la entrega de una
leyenda literaria
Bloque de gramática: se evaluará a través de la corrección las actividades de las
clases telemáticas y de algún examen escrito
Bloque de educación literaria: se evaluará con la entrega de 2 trabajos
- La primera parte ya fue evaluada antes del confinamiento, pero se podrá
recuperar con la entrega de un trabajo
- La segunda parte será evaluada con la entrega de un trabajo escrito, y con el
trabajo sobre Bernarda Alba (media aritmética)
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Criterios de cualificación:
Bloque de comprensión y expresión oral: 15%
Bloque comprensión y expresión escrita: 25%
Bloque de gramática: 30%
Bloque de educación literaria: 30%

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Trabajos escritos
Exámenes escritos
Trabajos orales
Actividades de clase telemática
Examen en la prueba extraordinaria

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

Actividades

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Actividades de expresión oral, a través de una vídeoreseña
Actividades de expresión escrita: relato narrativo y argumentativo
Actividades gramaticales para hacer en casa y corregir en el aula virtual o para
hacer en el aula virtual
Actividades de comprensión de textos literarios
Vídeoresdeña para demostrar la lectura de una obra y su comprensión de La casa
de Bernarda Alba

Todos los alumnos tienen posibilidad de conexión telemática y de asistencia, por
tanto, a las clases por vídeoconferencia. Por tanto:
Correo electrónico: envío de actividades
Blog de Lengua castellana tanto para aclarar dudas sobre aspectos teóricos
como para hacer actividades de refuerzo, repaso y ampliación
Plataforma Webex de vídeoconferencia: solución de dudas y corrección de
actividades evaluables para recuperar evaluaciones suspensas o mejorar la
notas medias de las dos primeras evalauciones
App Hangouts -o chat de gmail- para pregunta de dudas
Correo electrónico: envío de actividades y trabajos de los alumnos para su
corrección
Recursos fotocopiables
Recursos digitales
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1. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás familias
Publicidade

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico , vídeo conferencia por plataforma
Webex y página web del Centro donde está la programación semanal
Contacto con PADRES: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico y
página web del Centro
Publicación en la página web do centro.

15

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA
DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA E LITERATURA
DATA: 11/05/2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

1

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.

2

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 15%
Criterios de avaliación
▪

▪

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo.

B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais.

Competencias Clave

Estándares de aprendizaxe
▪
LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de ▪
intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa,
identificando a estrutura e a información relevante, determinando o
tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante.

CCL

▪
LCLB1.2.3. Retén
informacións concretas.

extrae ▪

CAA

▪
LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descritivos, ▪
expositivos e argumentativos de forma clara, recollendo as ideas
principais e integrando a información en oracións que se relacionen
loxicamente e semanticamente.

CAA

▪
LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos ▪
das persoas participantes en debates, faladoiros e entrevistas
procedentes dos medios de comunicación audiovisual, valorando de
forma crítica aspectos concretos da súa forma e o seu contido.

CCL

información

relevante

e

▪
B1.6. Aprender a falar en público, en situacións formais ou informais, de ▪
LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual ▪
ou en grupo, planificando o proceso de oralidade, organizando o
xeito individual ou en grupo.
contido, consultando fontes de información diversas, xestionando o
tempo e transmitindo a información de xeito coherente, aproveitando
vídeos, gravacións ou outros soportes dixitais.

CD

▪
LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, ▪
modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral.

CCL

▪
LCLB1.6.5.
Resume
oralmente
exposicións, ▪
argumentacións, intervencións públicas, etc., recollendo as ideas
principais e integrando a información en oracións que se relacionen
loxicamente e semanticamente.

CAA
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 25%

Criterios de avaliación

Competencias Clave

Estándares de aprendizaxe

▪
B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos ▪
LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a intención ▪
comunicativa de textos escritos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de
escritos en diferentes soportes e formatos.
relacións con organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada (narración,
exposición, etc.), a organización do contido e o formato utilizado.

CCL

▪
LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre si e co ▪
contexto, secuénciaas e deduce informacións ou valoracións implícitas.

CCL

▪
LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou pequenos ▪
fragmentos extraídos dun texto en función do seu sentido global.

CCL

▪
LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, mapas ▪
conceptuais, diagramas, gráficas, fotografías, etc.
▪

CAA

▪
B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura
de calquera tipo de textos ou obras literarias a través
dunha lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acordo ou desacordo, respectando sempre as opinións dos
demais.

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.

CMCCT

▪

CAA

▪

CCL

▪
B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias ▪
LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, ▪
necesarias para producir textos adecuados, coherentes e
árbores, mapas conceptuais etc.).
cohesionados.

CCL

▪
LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, ▪
organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais
cohesionadas, e respectando as normas gramaticais e ortográficas.

CCL

▪
LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos persoal, ▪
educativo, social e laboral.

CCL

▪
LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, ▪
instrutivos, expositivos e argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía
seleccionada.

CCL

▪

B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso.
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▪

CCL

▪
LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as ideas principais ▪
con coherencia e cohesión e expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir literalmente
as palabras do texto.

CAA

▪
LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas conceptuais que estruturen o contido dos ▪
textos traballados.

CAA

▪
B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura ▪
LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que ▪
como ferramentas de adquisición das aprendizaxes e como
incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario
estímulo do desenvolvemento persoal.
para expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión.

CCL

▪

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus escritos.

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 30%

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

▪
B3.2. Recoñecer e explicar os valores ▪
LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as formas verbais en ▪
expresivos que adquiren as formas verbais en relación
relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen.
coa intención comunicativa do texto onde aparecen.

CCL

▪
B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos ▪
LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o ▪
principais prefixos e sufixos, e as súas posibilidades de
valor significativo dos prefixos e dos sufixos.
combinación para crear novas palabras, identificando
os que proceden do latín e do grego.
▪
LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras ▪
categorías gramaticais, utilizando diversos procedementos lingüísticos.

CCL

▪
LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina e ▪
utilízaos para deducir o significado de palabras descoñecidas.

CAA

CCL
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▪
B3.6. Explicar e describir os trazos que ▪
LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, usando ▪
determinan os límites oracionais para recoñecer a
conectores e outros procedementos de substitución para evitar repeticións.
estrutura das oracións compostas.

CCL

▪
LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente ▪
un enunciado, así como os elementos que se agrupan arredor dela.

CMCCT

▪
LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o adxectivo, o ▪
substantivo e algúns adverbios con oracións de relativo, substantivas e adverbiais
respectivamente, transformando e ampliando adxectivos, substantivos e adverbios en oracións
subordinadas e inseríndoas como constituíntes doutra oración.

CCL

▪
B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos ▪
LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos para a expresión da ▪
xéneros textuais, con especial atención ás estruturas
subxectividade, e utilízaos nas producións propias.
expositivas e argumentativas, para utilizalas nas súas
producións orais e escritas.

CCL

▪
B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e ▪
LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica como un procedemento de cohesión ▪
usar nas producións propias orais e escritas os
textual.
conectores textuais e os principais mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticais como léxicos.
▪
LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, ▪
condición e hipótese, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que
proporcionan cohesión a un texto.

CCL

▪
B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros ▪
LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos en función da ▪
lingüísticos en función dos ámbitos sociais, valorando a
intención comunicativa e do seu uso social.
importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada
momento.

CCL

CCL
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30%

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪
B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de ▪
LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias ▪
obras literarias da literatura galega e universal
próximas aos seus gustos e ás súas afeccións.
contemporánea e da literatura xuvenil.
▪
LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os ▪
aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia
persoal.

Competencias Clave

CCL

CCEC

▪
B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola ▪
LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da ▪
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de
comunicación non verbal e potenciando a expresividade verbal.
acceso ao coñecemento e como instrumento de lecer
e diversión que permite explorar mundos diferentes
aos nosos, reais ou imaxinarios.

CCL

▪
B4.4.
Comprender
textos
literarios ▪
LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura ▪
representativos entre 1900 e 1980, recoñecendo a
entre 1900 e 1980, identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe
intención do/da autor/a, o tema e os trazos propios do
literaria.
xénero ao que pertence, e relacionando o seu contido
co contexto sociocultural e literario da época, ou
doutras épocas, e expresando a relación con xuízos
persoais razoados.
▪
LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o ▪
contexto, e o mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados.

CCL

CAA

7

1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
▪ Corrección de actividades nas clases telemáticas
▪ Traballos escritos
▪ Traballos orais –vídeo reseñas▪ Exames escritos
Instrumentos:
▪ Probas escritas
▪ Lista de comparanza
▪ Escala estimativa

Cualificación final

Proba extraordinaria de
setembro

▪ A nota final definirase coa media das dúas avaliacións
▪ A nota das actividades de reforzo realizadas durante o terceiro trimestre, modificarán a nota final sempre que sexa para
mellorar
Os alumnos que non superasen as avaliacións realizarán, en setembro, unha proba extraordinaria escrita e común para
todo o alumnado, que atenderá aos mínimos establecidos nesta programación para obter unha avaliación positiva.
Nesta proba avaliaranse os catro bloques:
Preguntas de comprensión oral 15%
Preguntas de expresión escrita 25%
Preguntas de gramática 30%
Preguntas de literatura, teóricas e prácticas 30%
Para poder acadar unha avaliación positiva, deberase obter una cualificación igual ou superior a 3 no examen.

Criterios de cualificación:
Proba extraordinaria…………………….60%
Actividades de recuperación realizadas durante os meses de verán……………..40%
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Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Bloque de comprensión e expresión oral: avaliarase con traballos de léxico, comprensión, resumo, situación e opinión persoal.
Bloque comprensión e expresión escrita: avaliarase coa entrega dunha redacción de certa amplitude.
Bloque de gramática: avaliarase por medio da corrección das actividades realizadas telematicamente.
Bloque de educación literaria: avaliarase por medio da corrección das actividades realizadas telematicamente, tanto de teoría
como de análise de textos.
Criterios de cualificación:
Bloque de comprensión e expresión oral: 15%
Bloque comprensión e expresión escrita: 25%
Bloque de gramática: 30%
Bloque de educación literaria: 30%

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballos escritos
Traballos orais
Actividades telemáticas
Exame na proba extraordinaria
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
▪
▪
▪

Actividades
Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade)
Materiais e recursos

Actividades de expresión oral, Actividades de expresión escrita: relato narrativo e argumentativo
Actividades gramaticais para facer en casa por medios telemáticos
Actividades de comprensión de textos literarios

Tódoos alumnos teñen posibilidade de conexión telemática, cando menos ao correo electrónico. Por tanto:
▪ Correo electrónico: envío de actividades e traballos, resolución de dúbidas e corrección de actividades avaliables
para recuperar avaliacións suspensas ou mellorar notas medias das dúas primeiras avaliacións.
▪
▪

Recursos fotocopiables
Recursos dixitais
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1. Información e publicidade
Información ao alumnado e ás
familias
Publicidade

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico, e página web del Centro onde está a programación semanal
Contacto con PAIS: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico e páxina web do Centro
Publicación na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS
ACADÉMICAS
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
DATA: 11/05/20

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
B1.2. Utilizar procesos de razoamento e
estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e
comprobando as solucións obtidas.
B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o
proceso, resultados e conclusións obtidas
nos procesos de investigación.
B1.6.
Desenvolver
procesos
de
matematización en contextos da realidade
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a partir da
identificación de problemas en situacións
problemáticas da realidade.

Estándar de aprendizaxe

Competencias clave

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos,
relacións entre os datos, e contexto do problema).
CMCCT
MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións
CCL
obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatísticoCMCCT
probabilística.
MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o
mundo matemático, identificando o problema ou os problemas CMCCT
matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos CSIEE
necesarios.

CMCCT
B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
persoais
inherentes
ao
quefacer matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica CSIEE
matemático.
razoada).
CSC
B2.2. Utilizar os tipos de números e MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera
CMCCT
operacións, xunto coas súas propiedades, aplicando as propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados
para recoller, transformar e intercambiar
información,
e
resolver
problemas MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou
CMCCT
relacionados coa vida diaria e con outras mediante a aplicación das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos.
materias do ámbito educativo.
B2.3. Construír e interpretar expresións MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra
CMCCT
alxébricas, utilizando con destreza a de Ruffini, ou outro método máis axeitado.
linguaxe alxébrica, as súas operacións e as MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e CMCCT
súas propiedades.
fraccións alxébricas sinxelas.
CMCCT
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B2.4. Representar e analizar situacións e
relacións
matemáticas
utilizando
inecuacións, ecuacións e sistemas para
resolver problemas matemáticos e de
contextos reais
B3.2. Calcular magnitudes efectuando
medidas directas e indirectas a partir de
situacións
reais,
empregando
os
instrumentos, as técnicas ou as fórmulas
máis adecuadas, e aplicando as unidades de
medida.

MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha
situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións CMCCT
ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos.
MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as
CMCCT
súas relacións.
MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de
triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros,
CMCCT
conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos,
asignando as unidades apropiadas.

B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os
procedementos básicos da xeometría
MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función
analítica plana para representar, describir e
CMCCT
dos datos coñecidos
analizar
formas
e
configuracións
xeométricas sinxelas.
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1. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación sistemática da clase durante a corrección das
actividades durante as sesión telemáticas.
Análise das producións dos alumnos.
Observación da participación dos alumnos durante as clases
telemáticas.

Avaliación

Instrumentos:
Poderanse utilizar os seguintes instrumentos de avaliación:
Listas de cotexo.
Escalas estimativas.
Boletíns de actividades e problemas, tanto de afondamento e
repaso dos estándares traballados na primeira e segunda
avaliacións como de aqueles estándares que o profesor considera
necesarios para o bo desenvolvemento do alumno en cursos
superiores.
Traballos escritos, presentados de forma telemática.
Presentacións orais, con ou sen apoio de materiais preparados polo
alumno.
Exames ou outros tipos de probas escritas, vía telemática.
Valorarase a posibilidade, especialmente no caso dos alumnos con
estándares de aprendizaxe non superados da primeira e da
segunda avaliacións, realizar estas probas escritas tras a volta as
aulas se esta fora posible.
A cualificación final obterase mediante a media ponderada da primeira e
segunda avaliacións da seguinte forma:

Cualificación final

1ª avaliación
60 %

2ª avaliación
40 %

Esta nota poderá incrementarse ata dous puntos tendo en conta o traballo
realizado na terceira avaliación.

Proba
extraordinaria de
setembro

En setembro avaliarase aos alumnos que non teñan superados os
estándares mínimos da seguinte maneira:
Exame
60 %

Alumnado de
materia
pendente

Traballo avaliable de
verán
40 %

Non hai alumnos con materia pendente de anos anteriores.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

Durante o 3º trimestre, as actividades de ensino-aprendizaxe
tocaron los seguintes contidos:
Repaso: números reais. Operacións con radicais, potencias e
logaritmos.
Repaso: expresións alxébricas. Operacións con polinomios, raíz
de un polinomio e factorización
Repaso: ecuacións e sistemas. Ecuacións polinómicas,racionais,
irracionais,logarítmicas e exponenciais
Repaso: Inecuacións e sistemas.Inecuacións polinómicas e
racionais, sistemas de inecuacións con dúas incógnitas.
Repaso: Semellanza, trigonometría e as súas aplicacións.
Razóns trigonométricas, identidades trigonométricas,
resolución de calquera tipo de triángulo.
Ampliación:Funcións .Dominio e recorrido, función inversa,
puntos de corte e signo, simetría, periocidade,crecemento e
continuidade. Funcións, polinómicas,racionais,exponenciais,
logarítmicas e trigonométricas.
Ampliación: Combinatoria. Diagramas de árbore, métodos de
reconto, permutacións e combinacións.
Ampliación: Probabilidade. Sucesos dependentes e
independentes, probabilidade condicionada e total, análise do
azar.
A totalidade do alumnado dispoñe de medios con os que conectarse
de forma telemática e asistir as clases por videoconferencia.
Utilizarase:

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Plataforma Edmodo: medio principal de comunicación, no que
os alumnos reciben o material de traballo (actividades,
instrucións, presentación, resumes, vídeos…) e no que poden
consultar dúbidas e corrixir exercicios.
Correo electrónico: envío de actividades, recepción de
actividades e traballos dos alumnos para súa corrección.
Plataforma Cisco Zoom: videoconferencias como medio para as
clases telemáticas, nas que se corrixen exercicios, se resolven
dúbidas, e se traballa nos contidos de reforzo da primeira e
segunda avaliacións e nos de ampliación da terceira.
Recursos persoais: os propios alumnos e alumnas e as súas familias e o
profesor son o recurso fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe.

Materiais e recursos Recursos dixitais:
Edmodo: plataforma de microblogging na que o profesor ten
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creado unha aula virtual para organizar contidos, asignar
tarefas e manter unha comunicación e interacción activa e
constante entre profesor e alumnos.
Zoom: plataforma de videoconferencia que permite
compartir contidos e facer anotacións en vivo, mediante a
que o profesor organiza e imparte clases telemáticas en
horario lectivo.
Correo electrónico: o profesor usa o correo electrónico como
outra plataforma máis de comunicación e notificación cos
alumnos.
Utilízanse materiais interactivos como presentacións de
diapositivas, pósteres interactivos, vídeos e animacións,
simulacións e outros recursos en liña. Así mesmo, utilizarase
os diversos programas informáticos como Geogebra para o
tratamento da xeometría, Desmos para o análise de funcións,
ou a Folla de Cálculo de Google Documents para o estudo da
probabilidade.
Recursos materiais:
Libro de texto.
Follas de traballo para reforzar os conceptos que aprenderon,
fichas informativas, exercicios para deberes e ferramentas de
avaliación. As follas de traballo para a clase están pensadas para
consolidar a aprendizaxe, e poden atoparse na plataforma
Edmodo.
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3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico, plataforma Edmodo,
vídeoconferencia por plataforma Zoom e páxina web do Centro onde
está a programación semanal
Contacto con PAIS: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico e
páxina web do Centro Publicación na páxina web do centro.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
B1.2. Utilizar procesos de razoamento e
estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e
comprobando as solucións obtidas.
B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o
proceso, resultados e conclusións obtidas
nos procesos de investigación.
B1.6.
Desenvolver
procesos
de
matematización en contextos da realidade
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a partir da
identificación de situacións problemáticas
da realidade.

Estándar de aprendizaxe

Competencias clave

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, CCL
relacións entre os datos, e contexto do problema).
CMCCT
MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das
CCL
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica,
CMCCT
xeométrica e estatístico-probabilística.
MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o
mundo matemático, identificando o problema ou os problemas CMCCT
matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos CSIEE
necesarios.

CMCCT
B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
persoais
inherentes
ao
quefacer matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica CSIEE
matemático.
razoada).
CSC
MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e
irracionais), indica o criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos CMCCT
B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números
para representar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.
e operacións, xunto coas súas propiedades e
MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental,
aproximacións, para resolver problemas
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e
CMCCT
relacionados coa vida diaria e outras
utiliza a notación máis axeitada para as operacións de suma, resta,
materias do ámbito educativo, recollendo,
produto, división e potenciación.
transformando
e
intercambiando
MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar
información.
CMCCT
(produtos e divisións) con números moi grandes ou moi pequenos.
MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números CMCCT
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 10

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO:4º ESO
MATERIA: MATEMÁTICAS OEAP.

reais, intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica.
MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e
financieros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a
complexidade dos datos o requira.
MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen
magnitudes directa e inversamente proporcionais.
MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica.
B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de
alxébrica, as súas operacións e as súas polinomios, e utiliza identidades notables.
propiedades.
MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a
aplicación da regra de Ruffini.
B2.3. Representar e analizar situacións e
MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante
estruturas
matemáticas,
utilizando
ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais
ecuacións de distintos tipos para resolver
con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido.
problemas.
MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre
dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcional
B4.1. Identificar relacións cuantitativas inversa e exponencial.
nunha situación, determinar o tipo de MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas
función que pode representalas, e funcións (cortes cos eixes, intervalos de crecemento e decrecemento,
aproximar e interpretar a taxa de variación máximos e mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade).
media a partir dunha gráfica, de datos MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o decrecemento dunha función
numéricos ou mediante o estudo dos mediante a taxa de variación media, calculada a partir da expresión
coeficientes da expresión alxébrica.
alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica.
MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas:
lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa e exponenciais.
B4.2. Analizar información proporcionada a
MAPB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen
partir de táboas e gráficas que representen
dunha gráfica e sinala os valores puntuais ou intervalos da variable que as
relacións funcionais asociadas a situacións
determinan, utilizando tanto lapis e papel como medios informáticos.
reais, obtendo información sobre o seu
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comportamento, a súa evolución e os
posibles resultados finais.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 10

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO:4º ESO
MATERIA: MATEMÁTICAS OEAP.

1. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación sistemática da clase durante a corrección das
actividades durante as sesión telemáticas.
Análise das producións dos alumnos.
Observación da participación dos alumnos durante as clases
telemáticas.
Instrumentos:
Poderanse utilizar os seguintes instrumentos de avaliación:
Listas de cotexo.
Escalas estimativas.
Avaliación

Boletíns de actividades e problemas, tanto de afondamento e repaso
dos estándares traballados na primeira e segunda avaliacións como
de aqueles estándares que o profesor considera necesarios para o
bo desenvolvemento do alumno en cursos superiores.
Traballos escritos, presentados de forma telemática.
Presentacións orais, con ou sen apoio de materiais preparados polo
alumno.
Exames ou outros tipos de probas escritas, vía telemática.
Valorarase a posibilidade, especialmente no caso dos alumnos con
estándares de aprendizaxe non superados da primeira e da segunda
avaliacións, realizar estas probas escritas tras a volta as aulas se esta
fora posible.
A cualificación final obterase mediante a media ponderada da primeira e
segunda avaliacións da seguinte forma:
1ª avaliación
60 %

Cualificación final

2ª avaliación
40 %

Esta nota poderá incrementarse ata dous puntos tendo en conta o traballo
realizado na terceira avaliación.
Proba
extraordinaria de
setembro

En setembro avaliarase aos alumnos que non teñan superados os
estándares mínimos da seguinte maneira:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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Traballo avaliable de
verán

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO:4º ESO
MATERIA: MATEMÁTICAS OEAP.

60 %

40 %

Criterios de avaliación:
A materia dividiuse en tres partes ao principio do curso; os alumnos xa
foron avaliados de das dos primeiras partes durante a primera e a segunda
avaliacións.
Para a terceira avaliación, os alumnos que non teñan superadas as dúas
primeiras partes deberán presentar os exercicios de reforzo propostos
polo profesor. Tódolos alumnos deben enviar as tarefas avaliables para a
terceira parte.
Valorarase, se fora posible, a realización de probas vía telemática, ou
presencial no caso de reincorporarnos as aulas antes do fin do curso
lectivo.
No caso de non ter superadas as tres partes en xuño, o alumno será
avaliado na convocatoria extraordinaria da seguinte forma:
Traballo avaliable de
verán
40 %

Exame
60 %
Alumnado
materia
pendente

de
A cualificación final obterase mediante a media aritmética da primeira e
segunda avaliacións da seguinte forma:
1ª avaliación
50 %

2ª avaliación
50 %

Esta nota poderá incrementarse ata dous puntos tendo en conta o traballo
realizado na terceira avaliación.
No caso particular de alumnos que comezasen a cursar a materia no
centro educativo en datas posteriores ao inicio do curso, por vires de
outro centro, e non puideron ser avaliados mediante exame, terán que
presentar os exercicios de reforzo indicados polo profesor
correspondentes ao curso académico, xa que constituirán o elemento para
a súa avaliación.
A cualificación obterase mediante a media aritmética dos exercicios de
reforzo,divididos en tres partes.
1º parte
33%
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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3º parte
33%
CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO:4º ESO
MATERIA: MATEMÁTICAS OEAP.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Boletíns de actividades e problemas.
Presentacións orais, con ou sen apoio de materiais preparados polo
alumno.
Exames ou outros tipos de probas escritas.
Exame na convocatoria extraordinaria.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Durante o 3º trimestre, as actividades de ensino-aprendizaxe
tocaron los seguintes contidos:
Repaso: conxuntos numéricos. Os números reais, operacións
con fraccións e potencias, notación científica, radicais e
racionalización.
Repaso: expresións alxébricas, operacións con monomios e
polinomios, identidades notables.
Repaso: ecuacións polinómicas de grado superior a 2
(completas e incompletas), sistemas de ecuacións lineais
(resolución gráfica, sustitución, igualación, reducción), e
problemas aplicados.
Repaso: funcións, concepto de función, propiedades e
características das funcións, dominio, tasa de variación media,
simetrías, continuidade, asíntotas, funcións lineais, cuadráticas,
racionais e definidas a anacos, problemas aplicados.
Ampliación: Probabilidade: concepto de probabilidade,
operacións entre sucesos, ley de LaPlace e Teorema dos
Grandes Números, técnicas de reconto, probabilidade
condicionada.
Ampliación: estatística unidimensional e bidimensional.

Actividades

A totalidade do alumnado dispoñe de medios con os que conectarse
de forma telemática e asistir as clases por videoconferencia.
Utilizarase:
Plataforma Edmodo: medio principal de comunicación, no que
os alumnos reciben o material de traballo (actividades,
instrucións, presentación, resumes, vídeos…) e no que poden
consultar dúbidas e corrixir exercicios.
Correo electrónico: envío de actividades, recepción de
actividades e traballos dos alumnos para súa corrección.
Plataforma Cisco Webex: videoconferencias como medio para as
clases telemáticas, nas que se corrixen exercicios, se resolven
dúbidas, e se traballa nos contidos de reforzo da primeira e
segunda avaliacións e nos de ampliación da terceira.

Metodoloxía
(alumnado
con
conectividade e sen
conectividade)

Recursos persoais: os propios alumnos e alumnas e as súas familias e o
profesor son o recurso fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe.
Materiais e recursos

Recursos dixitais:
Edmodo: plataforma de microblogging na que o profesor ten
creado unha aula virtual para organizar contidos, asignar tarefas
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e manter unha comunicación e interacción activa e constante
entre profesor e alumnos.
Cisco Webex Meetings: plataforma de videoconferencia que
permite compartir contidos e facer anotacións en vivo,
mediante a que o profesor organiza e imparte clases telemáticas
en horario lectivo.
Correo electrónico: o profesor usa o correo electrónico como
outra plataforma máis de comunicación e notificación cos
alumnos.
Utilízanse materiais interactivos como presentacións de
diapositivas, pósteres interactivos, vídeos e animacións,
simulacións e outros recursos en liña. Así mesmo, utilizarase os
diversos programas informáticos como Geogebra para o
tratamento da xeometría, Desmos para o análise de funcións,
ou a Folla de Cálculo de Google Documents para o estudo da
estatística e a probabilidade.
Recursos materiais:
Libro de texto.
Follas de traballo para reforzar os conceptos que aprenderon,
fichas informativas, exercicios para deberes e ferramentas de
avaliación. As follas de traballo para a clase están pensadas para
consolidar a aprendizaxe, e poden atoparse na plataforma
Edmodo.
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3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico, plataforma Edmodo,
vídeoconferencia por plataforma Webex e páxina web do Centro onde
está a programación semanal
Contacto con PAIS: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico e
páxina web do Centro Publicación na páxina web do centro.

Publicidade

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

Competencias

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación
▪
B1.1. Analizar os elementos e os ▪
TEB1.1.1. Describe os elementos e os ▪
sistemas que configuran a comunicación con sistemas fundamentais que se utilizan na ▪
fíos e sen eles.
comunicación con fíos e sen eles.
▪

CCL

▪
B1.2. Acceder a servizos de intercambio ▪
TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica ▪
e publicación de información dixital con información a través de internet empregando ▪
criterios de seguridade e uso responsable.
servizos de localización, comunicación
intergrupal e xestores de transmisión de son, ▪
imaxe e datos.

CD

▪
B1.4.
informáticos.

CMCCT

Utilizar

equipamentos ▪
TEB1.4.1. Utiliza o computador como ▪
ferramenta de adquisición e interpretación de ▪
datos, e como realimentación doutros
▪
procesos cos datos obtidos.
Bloque 2. Instalacións en vivendas

▪
B2.1. Describir os elementos que ▪
TEB2.1.1. Diferencia
compoñen as instalacións dunha vivenda e as típicas nunha vivenda.
normas que regulan o seu deseño e a súa
utilización.

as

instalacións ▪

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CD
CAA

CMCCT

▪

CAA

▪
TEB2.1.2. Describe os elementos que ▪
compoñen as instalacións dunha vivenda.
▪

CCL

▪
B2.3. Experimentar coa montaxe de ▪
TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e ▪
circuítos básicos e valorar as condicións que experimenta e analiza o seu funcionamento.
▪
contribúen ao aforro enerxético.
▪
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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CMCCT
CMCCT
CAA
CSIEE
CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: TECNOLOXÍA

▪
B2.4. Avaliar a contribución da ▪
TEB2.4.1. Propón medidas de redución ▪
arquitectura da vivenda, das súas instalacións do consumo enerxético dunha vivenda.
▪
e dos hábitos de consumo ao aforro
▪
enerxético.

CAA
CSC
CSIEE

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade
▪
B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao ▪
TEB6.1.1.
Identifica
os
cambios ▪
longo da historia.
tecnolóxicos máis importantes que se ▪
produciron ao longo da historia da
▪
humanidade.
▪

CMCCT

▪
B6.2. Analizar obxectos técnicos e ▪
TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a ▪
tecnolóxicos mediante a análise de obxectos.
súa relación co contorno, interpretando a súa ▪
función histórica e a evolución tecnolóxica.
▪

CMCCT

▪
B6.3. Valorar a repercusión da tecnoloxía ▪
TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte
no día a día.
ao desenvolvemento tecnolóxico a partir da
análise de obxectos, relacionado inventos e
descubertas co contexto en que se
desenvolven.

CAA
CCEC
CSC
CAA
CSC

▪

CCEC

▪

CCL

▪

CMCCT

▪

CSC

▪

CCEC

▪
TEB6.3.2. Interpreta as modificacións ▪
tecnolóxicas, económicas e sociais en cada ▪
período
histórico,
axudándose
de
▪
documentación escrita e dixital.
▪

CCL

▪

CSC

▪

CCEC
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CMCCT
CD
CAA

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: TECNOLOXÍA

1.

Avaliación e cualificación

Procedementos:
▪ Elaboración de exercicios, cuestionarios e proxectos prácticos.

Avaliación

▪

Elaboración e exposición de traballos de investigación presentados
en power point.

▪

Probas escritas de preguntas cortas ou tipo test.

Instrumentos:
•
•
•
•

Proxectos de traballo
Lista de cotexo
Cuestionarios
Probas escritas

A nota final do presente curso 2019-2020 será a media ponderada das
dúas primeiras avaliacións coas seguintes porcentaxes:
•
Avaliación 1: 60%
Cualificación final
•
Avaliación 2: 40%
Esta nota poderá incrementarse ata dous puntos tendo en conta o traballo
realizado na terceira avaliación.
En setembro avaliarase aos alumnos que non teñan superados os
estándares mínimos da seguinte maneira:
Proba
extraordinaria de Criterios de cualificación:
setembro
Proba da convocatoria extraordinaria: 60%
Actividades de recuperación: 40%
Criterios de avaliación:
▪ Elaboración e entrega de tarefas e traballos asignados polo profesor
no período marcado.
▪ Proba escrita final no mes de maio que poderá ser vía telemática ou
presencial se a normativa vixente o permite e os alumnos acuden
voluntariamente ó centro.
Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
▪ Tarefas e traballos: 70%
▪ Probas escritas: 30%
Procedementos e instrumentos de avaliación:
▪ Elaboración de cuestionarios, exercicios e pequenos proxectos.
▪ Probas escritas

2.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)
Impártense contidos pendentes non dados na aula e se seguen
traballando e repasando os dados anteriormente.
Envíanse tarefas para a recuperación da primeira e segunda
avaliación.
▪
▪
▪
▪
▪

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Envío de vídeos didácticos.
Cuestións e exercicios sobre a materia nova.
Realización de cuestionarios de repaso e reforzo.
Actividades e tarefas de recuperación.
Corrección dos exercicios e consulta de dúbidas.

Todos os alumnos teñen conectividade, polo que con todos se pode
utilizar algún dos seguintes medios :
▪
▪

▪
▪
Materiais e recursos
▪
▪

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

Clases on line a través da plataforma educativa Edmodo
Correo electrónico.
Libro de texto.
Vídeos e tutoriais.
Material didáctico de elaboración propia.
Recursos dixitais
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CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: TECNOLOXÍA

3.
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Información e publicidade

Contacto con ALUMNOS: Plataforma edmodo, correo electrónico e
teléfono .
Contacto con PADRES: telefóno, plataforma ABALAR, correo
electrónico e páxina web do Centro
Publicación na páxina web do centro.
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MATERIA: TECNOLOXÍA

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
DATA: 11/05/2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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CENTRO: CPR PLURILINGÜE SAN MIGUEL II
CURSO: 4º ESO
MATERIA: TIC

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)
4. Información e publicidade.
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CENTRO: CPR PLURILINGÜE SAN MIGUEL II
CURSO: 4º ESO
MATERIA: TIC

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital
Criterios de avaliación

Competencias Clave

Estándares de aprendizaxe

▪ B3.1. Utilizar aplicacións informáticas ▪ TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de
de escritorio para a produción de texto con aplicacións informáticas que facilitan
documentos.
a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas,
gráficos, así como outras posibilidades de
deseño, e interactúa con outras características
do programa.

▪ CD
▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CCEC

▪ TICB3.1.2. Produce informes que requiren o ▪ CD
emprego de follas de cálculo, que inclúan ▪ CMCCT
resultados textuais, numéricos e gráficos.
▪ CCL
▪ CSIEE

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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CENTRO: CPR PLURILINGÜE SAN MIGUEL II
CURSO: 4º ESO
MATERIA: TIC

1.

Avaliación e cualificación

Procedementos:
Corrección de actividades
Traballos on line
Avaliación

Instrumentos:
Lista de cotexo
Escala estimativa

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A nota final calcularase coa media das dúas avaliacións
Cualificación final
A nota da terceira avaliación fará media aritmética coas demáis,
sempre que sirva para mellorar

Proba
extraordinaria de
setembro

O alumnos que non teñan superado as avaliacións realizarán, en
setembro, unha proba extraordinaria práctica e común para todo o
alumnado, que atenderá aos mínimos establecidos nesta programación
para obter unha avaliación positiva.
Para poder alcanzar unha avaliación positiva, se deberá obter unha
calificación igual ou superior a 4 no examen.

Criterios de calificación:
Prueba extraordinaria………………...…….60%
Actividades de recuperación……………..40%

Criterios de avaliación:
No curso 2019/ 2020 non hai alumnos coa materia pendente.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
No curso 2019/ 2020 non hai alumnos coa materia pendente.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
No curso 2019/ 2020 non hai alumnos coa materia pendente.
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CENTRO: CPR PLURILINGÜE SAN MIGUEL II
CURSO: 4º ESO
MATERIA: TIC

2.

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

Actividades

Actividades prácticas enviadas vía email ou edmodo

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Correo electrónico: envío de actividades
Plataforma Edmodo
Correo electrónico: envío de actividades, solución de dubidas e
corrección de actividades avaliables para recuperar avaliacións
suspensas ou mellorar as notas medias das dúas primeiras
avaliacións
Correo electrónico: recibo de actividades e traballos dos alumnos
para a súa corrección

Materiais e recursos

Correo electrónico: envío de actividades
Plataforma Edmodo
Correo electrónico: envío de actividades, solución de dubidas e
corrección de actividades avaliables para recuperar avaliacións
suspensas ou mellorar as notas medias das dúas primeiras
avaliacións
Correo electrónico: recibo de actividades e traballos dos alumnos
para a súa corrección
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CENTRO: CPR PLURILINGÜE SAN MIGUEL II
CURSO: 4º ESO
MATERIA: TIC

3.
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Información e publicidade

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico , Edmodo y página web
del Centro donde está la programación semanal
Contacto con PADRES: telefóno, plataforma ABALAR, correo
electrónico y página web del Centro
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 4º ESO
MATERIA: HISTORIA
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA
DATA: 11/05/2020

DATA:

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso
ampliación)
4.

Información e publicidade.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

Historia. 4º de ESO
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 VALOR 15%

▪ B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus ▪ XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza ▪ CSC
sentidos político, social e económico.
entre o Absolutismo e o Parlamentarismo.
▪ CAA
▪ CCL
▪ XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime ▪ CSC
e Ilustración.
▪ CAA
▪ CCL
▪ B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento ▪ XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración ▪ CSC
cultural e social en Europa e en América.
e as implicacións que ten nalgunhas monarquías.
▪ CCEC
▪ CCL

▪ B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica desde os ▪ XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á ▪ CSC
séculos XVII e XVIII.
vida diaria, e contextualiza o papel dos científicos na súa
▪ CMCCT
propia época.
▪ CAA
▪ XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o ▪ CSC
método científico nunha variedade de áreas.
▪ CMCCT

Bloque 2. A era das revolucións liberais

VALOR 15%

▪ B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos ▪ XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar ▪ CSC
revolucionarios dos séculos XVIII e XIX.
como o fixeron.
▪ CAA
▪ CCL
▪ XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas ▪ CSC
épocas, o valor destas non só como información senón tamén
▪ CAA
como evidencia para os/as historiadores/as.
▪ CCL
▪ B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais ▪ XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos ▪ CSC
burguesas en Europa e América nos séculos XVIII e XIX.
dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade do
▪ CAA
século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles
▪ CCL
e os contras.
▪ XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos ▪ CSC
dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo
▪ CAA
a explicacións causais, e indica os proles e os contras.
▪ CCL
▪ XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando ▪ CSC
diversos tipos de fontes.
▪ CAA
▪ CCL
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

Bloque 3. A Revolución Industrial VALOR 15%

▪ B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o ▪ XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira ▪ CSC
seu encadeamento causal.
Revolución Industrial en Inglaterra.
▪ CAA
▪ CCL
▪ B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país ▪ XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes ▪ CSC
pioneiro nos cambios.
países de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas
▪ CAA
temporais e xeográficas.
▪ CCL
▪ XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en ▪ CSC
Inglaterra e nos países nórdicos.
▪ CAA
▪ CCL
▪ B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os ▪ XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas ▪ CSC
avances que leva consigo.
cidades industriais.
▪ CSIEE
▪ CCL
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

▪ B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e ▪ XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como ▪ CSC
en Galicia, a raíz da industrialización parcial do país.
consecuencia dos cambios económicos en España.
▪ B3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do ▪ XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, ▪ CSC
século XIX, e a súa relación coas revolucións industriais
cos principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX.
▪ CAA
▪ CMCCT

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial

VALOR 20%

▪ B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de ▪ XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo ▪ CSC
poder económico e político no mundo no derradeiro cuarto do
reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas
▪ CAA
século XIX e no principio do XX.
relacións económicas transnacionais.
▪ CCL
▪ XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a ▪ CSC
globalización.
▪ CAA
▪ CCL
▪ B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) ▪ XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais ▪ CSC
da evolución do imperialismo.
entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914.
▪ CAA
▪ B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as ▪ XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha ▪ CSC
súas interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias
explicación histórica, da I Guerra Mundial.
▪ CAA
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

dos tratados de Versalles.

▪ XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.

▪ CSC
▪ CAA

▪ XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia ▪ CSC
perspectiva e desde a dos aliados.
▪ CAA
▪ CCL
▪ B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as ▪ XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da ▪ CSC
consecuencias da Revolución Rusa.
Revolución Rusa na súa época e na actualidade.
▪ CAA
▪ CCL

▪ B4.5. Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en ▪ XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e ▪ CSC
distintas áreas, e recoñecer a orixinalidade de movementos
exemplos arquitectónicos da arte do século XIX.
▪ CAA
artísticos como o impresionismo, o expresionismo e outros
▪ CCL
"ismos" en Europa.
▪ CCEC
▪ XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e ▪ CSC
asiáticos.
▪ CAA
▪ CCL
▪ CCEC
Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)
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VALOR 15%

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

▪ B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os ▪ XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas ▪ CSC
procesos máis importantes do período de entreguerras, e a súa
e historiográficas de distinta procedencia.
▪ CAA
conexión co presente, e estudar a xerarquía causal nas
explicacións históricas sobre esta época.
▪ CCL
▪ XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado ▪ CSC
co presente e as posibilidades do futuro, como o alcance das
▪ CAA
crises financeiras de 1929 e de 2008.
▪ XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da ▪ CSC
muller.
▪ CAA
▪ CCL
▪ B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.

▪ XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe ▪ CSC
do fascismo en Europa.
▪ CCL

▪ B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á ▪ XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República ▪ CSC
proclamación da II República e ao estoupido da Guerra Civil
española, e reaccións a elas.
▪ CCL
▪ XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no ▪ CSC
contexto europeo e internacional.
▪ CAA
▪ CCL
Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) VALOR 20%
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

▪ B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial.

▪ XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia ▪ CSC
dunhas causas ou outras segundo as narrativas).
▪ CAA

▪ B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, ▪ XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.
diferenciar as escalas xeográficas nesta guerra (europea e
mundial) e entender o concepto de guerra total.

▪ CSC
▪ CAA

▪ XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a ▪ CSC
guerra europea que a mundial.
▪ CAA
▪ CCL
▪ XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as ▪ CSC
consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis
▪ CAA
temporais e xeográficos.
▪ CCL
▪ B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto ▪ XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia ▪ CSC
na guerra europea e as súas consecuencias.
mundial.
▪ B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de ▪ XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica ▪ CSC
despois de 1945, e as relacións entre os dous bloques, os EEUU
algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría.
▪ CAA
e a URSS.
▪ CCL
▪ XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.

▪ CSC
▪ CAA
▪ CCL
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▪ B6.5. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de ▪ XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso ▪ CSC
posguerra no século XX e comprender os límites da
descolonizador.
▪ CCL
descolonización e da independencia nun mundo desigual.
▪ XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo ▪ CSC
proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a
▪ CAA
India (1947).
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

Instrumentos:
Pruebas escritas
Lista de cotejo
Escala estimativa
Avaliación

Procedementos
Correccion de actividades en clases telemáticas
Participación en actividades orais en clases telemáticas
Traballos escritos

La nota final se hallará con la media de las dos evaluaciónes
La nota de la tercera evaluación hará media aritmética con las demás, siempre que sirva para mejorar

Cualificación final
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Os alumnos que non superaran as avaliacións realizarán, en setembro unha proba extraordinaria e común para
todos os alumnos, que atenderá aos mínimos establecidos nesta programación para obter unha avaliación
positiva.
Xunto coa proba entregase o traballo de verán previamente establecido.
A nota final averiguarase seguindo estes porcentaxes:
Traballo de verán: 40%
Exame: 60%

Proba extraordinaria de
setembro
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Realización de traballos de comprensión e razoamento dos aspectos claves da materia

Alumnado de materia
pendente

Criterios de cualificación:
Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 VALOR 15%
Bloque 2. A era das revolucións liberais VALOR 15%
Bloque 3. A Revolución Industrial VALOR 15%
Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial VALOR 20%
Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) VALOR 15%
Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) VALOR 20%
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Trabajos escritos
Trabajos orales
Actividades de clase telemática
Examen en la prueba extraordinaria
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1.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Actividades de razoamento e coñecemento orais
Actividades escritas extraídas do libro de texto
Actividades facer na casa y correxir na aula virtual o para hacer en el aula virtual
Actividades de comprensión de textos historicos

Actividades

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Todos los alumnos tienen posibilidad de conexión telemática y de asistencia, por tanto, a las clases por
vídeoconferencia. Por tanto:
Correo electrónico: envío de actividades
Plataforma Webex de vídeoconferencia: solución de dudas y corrección de actividades
evaluables para recuperar evaluaciones suspensas o mejorar la notas medias de las dos primeras
evalauciones
Correo electrónico: envío de actividades y trabajos de los alumnos para su corrección
Recursos fotocopiables
Recursos digitais
Libro de texto
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1.
Información ao alumnado e ás
familias
Publicidade

Información e publicidade

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico , vídeo conferencia por plataforma Webex y página
web del Centro donde está la programación semanal
Contacto con PADRES: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico y página web del Centro
Publicación en la página web do centro.
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