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1. Introdución

Segundo regula o Decreto 156/2022, do 15 de setembro,  polo que se establece a ordenación e o currículo da
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, a presente programación desenvolve o
currículo da materia 2ª Lingua estranxeira -  Francés en 1º ESO no centro educativo  Colexio Virxe Milagrosa-
Fundación Educere..

A materia Segunda Lingua Estranxeira: Francés impártese en 1º ESO como obrigatoria e conta cunha carga semanal
de 2 sesións.

No  contexto  definido  no  PEC,  na  PXA,  no  DOC e  nas  NOFC do  Colexio  Virxe  Milagrosa-Fundación  Educere.,  o
Departamento de Francés ten encomendada a docencia de 1 grupo da materia 2ª Lingua estranxeira - Francés en 1º
ESO cun número de alumnado de 17.

Ao iniciar  o  1º  curso da educación secundaria  obrigatoria,  o  alumnado desenvolveu xa suficientemente a súa
competencia  comunicativa  e  pode  recoñecer  sen  dificultade  as  esixencias  de  adecuación  demandadas  polos
compoñentes  das  distintas  situacións  de  comunicación;  ao  longo  da  educación  primaria  desenvolveu  unha
metalinguaxe suficiente para identificar diferenzas e similitudes entre as linguas; e o contacto con polo menos unha
lingua estranxeira púxoo en relación, aínda que sexa elemental ou pouco profunda, con culturas e interaccións
diferentes ao seu contexto habitual. Isto permitiu o desenvolvemento de actitudes de curiosidade, empatía, reflexión
e tolerancia,  ao  que contribuiría,  igualmente,  a  súa escolarización  no  noso  sistema educativo,  respectuoso e
comprometido coa diversidade.   Neste primeiro curso,  preténdese que o alumnado inicie  a progresión na súa
madurez lingüística e social para ampliar as marxes da súa competencia plurilingüe e pluricultural.

No actual contexto de globalización, o coñecemento de linguaS (en plural) é un requisito imprescindible. Mediante a
competencia plurilingüe e pluricultural, o alumnado poderá mobilizar o repertorio plural dos recursos lingüísticos e
culturais das linguas que conformen o seu repertorio lingüístico (linguas cooficiais da nosa comunidade, linguas
estranxeiras -vivas ou clásicas- e linguas de migración, se é o caso) e así enfrontarse á necesidade de comunicar
noutra lingua estranxeira apoiado polos coñecementos e experiencias lingüísticas e culturais adquiridos en todas as
linguas coñecidas ou aprendidas.

A ensinanza de linguas estranxeiras é un proceso complexo que implica definir unha apropiada metodoloxía, unha
concepción da linguaxe e a aplicación dunha estratexia didáctica que facilite ao alumnado o desenvolvemento das
súas habilidades lingüísticas de acordo coas súas necesidades comunicativas. Ademais, a forma de ensinar linguas
estranxeiras está relacionada co enfoque lingüístico predominante. Isto significa que existe unha estreita relación
entre a teoría lingüística vixente e a metodoloxía aplicada na aula de linguas estranxeiras.

Na aprendizaxe dunha lingua estranxeira, preténdese que o alumnado valore a nivel persoal e académico a riqueza
que supón o coñecemento da lingua francesa, lingua falada nos cinco continentes por máis de 200 millóns de persoas
no mundo enteiro. Na Unión Europea, ocupa o 2º posto como lingua materna. Trátase da 2ª lingua máis ensinada do
mundo.

Esta programación adopta o enfoque comunicativo que o Consello de Europa promove no Marco Común Europeo de
Referencia para a aprendizaxe das linguas estranxeiras.

Os criterios de avaliación da materia, na súa formulación competencial, aseguran a consecución dos obxectivos aos
que están vinculados. A nivelación dos criterios de avaliación está adecuada á madurez, experiencias de aprendizaxe
lingüísticas previas e desenvolvemento psico-evolutivo do alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria.

Esta programación estrutúrase en 6 unidades didácticas cun peso na materia progresivamente ascendente e cun
peso específico para cada un dos tres bloques da materia: Comunicación, Plurilingüismo e Interculturalidade (70, 20 e
10 % respectivamente) considerando que cada un dos criterios de avalación se desenvolve progresivamente ao longo
de cada unidade didáctica.

A programación está baseada no principio de flexibilidade, inclusión e atención á diversidade. Debe adaptarse ás
modificacións necesarias en función das características, necesidades e intereses do alumnado e ter en conta no
contexto sociocultural e económico do Colexio Virxe Milagrosa-Fundación Educere.
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Todo isto obriga a ter unha maior flexibilidade á hora de programar, e sobre todo á hora de levar a cabo a práctica da
programación, en función da resposta do alumnado, para inutentar que poidan lograr unha base sólida, que lles
permita comunicarse en francés cun nivel aceptable de autonomía. Neste sentido, é importante motivar e atender
persoalmente a todo o alumnado, e intentar que sintan a materia como algo útil, que lles serve para comunicarse, e
en moitas ocasións para poñerse ao día nos seus estudos e adquirir máis información á hora de integrarse no seu
futuro campo profesional.

A interculturalidade, a transversalidade así como a interdisciplinariedade son constantes ao longo do proceso de
ensino-aprendizaxe competencial: historia (datas relevantes, acontecementos históricos), matemáticas (cálculos,
problemas), xeografía, estudio do medio, lingua (etimoloxía, préstamos lingüísticos, crucigramas, referencia continua
ás  linguas  propias),  música  e  artes  plásticas  (cancións,  debuxos,  collages,  cadros  representativos  da  pintura
europea), psicoloxía (tests persoais), literatura (cómics, poemas, escritores franceses clásicos e modernos). Isto debe
conseguirse mediante o exercicio do diálogo,  lecturas,  material  audiovisual  e multimedia,  o que lles permitirá
asemade reforzar os seus coñecementos noutras materias que estean estudando. As actividades complementarias
propostas contribúen a estas finalidades. Tamén se procurará a integración da competencia dixital ao longo do
desenvolvemento desta programación.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  o  sent ido  xeral  e
información  relevante  e  predicible  en  textos
sinxelos e ben estruturados, en lingua estándar
relativos  a  experiencias  e  a  coñecementos
propios  da  súa  idade  e  do  nivel  escolar,  e
facendo uso de estratexias como a inferencia de
significados,  para  responder  a  necesidades
comunicativas concretas.

2-3 1-2 1 1 5 2

OBX2  -  Producir  textos  de  extensión  media,
sinxelos  e  cunha  organización  clara,  usando
estratexias  tales  como  a  planificación,  a
compensación  ou  a  autorreparación,  para
expresar  de  forma  adecuada  e  coherente
mensaxes  que  respondan  a  propósi tos
comunicativos cotiáns.

1 1-2 1 2 5 1 3

OBX3 - Interactuar con outras persoas usando
expresións sinxelas, recorrendo a estratexias de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  necesidades
inmediatas  do  seu  interese  en  intercambios
comunicativos  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

5 1-2 1 3 3

OBX4 - Mediar entre distintas linguas, usando
estratexias e coñecementos sinxelos orientados
a  explicar  conceptos  simples,  resumir  ou
s impl i f i car  mensaxes ,  para  t ransmi t i r
información  de  maneira  ef icaz,  c lara  e
responsable.

5 1-2-3 1 1-3 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5 - Recoñecer, ampliar e usar os repertorios
lingüísticos  persoais  entre  distintas  linguas,
reflexionando  sobre  o  seu  funcionamento  e
identificando  as  estratexias  e  coñecementos
propios, para mellorar a resposta a necesidades
comunicat ivas  concretas  en  s i tuacións
coñecidas.

2 1 2 1-5

OBX6  -  Valorar  criticamente  e  adecuarse  á
diversidade  lingüística,  cultural  e  artística  a
partir  da  lingua  estranxeira,  identificando  e
compartindo  as  semellanzas  e  as  diferenzas
entre linguas e culturas, para actuar de forma
empát ica  e  respectuosa  en  s i tuac ións
interculturais.

5 3 1-3 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XUD1 - Salut!1 10

[Inclúe 3 sesións de avaliación inicial]
Saluer, se présenter, présenter quelqu'un
et prendre congé. Faire connaissance.
Demander et donner des nouvelles.
Nommer et compter des objets (de 0 à 10).
Articles indéfinis et définis.
Le pluriel des noms.
"Qu'est-ce que c'est?" / "'C'est" / "Ce sont"
Le verbe s'appeler.

10

XUD2 - C'est la rentrée.2 10
 Se présenter et présenter quelqu'un.
Demander et dire comment ça va.
Demander et dire la nationalité et l'age.
L'école en France.

10

UD3 - Des rencontres X3 12
 Décrire l'aspect physique et le caractère.
Parler de ses loisirs et de ses goûts.
Les habitudes des ados.

15

UD4 - Aller et venir X4 12

 Demander et dire d'où on vient et où on
va.
Demander et dire où on habite.
Dire ce qu'on fait en ville pendant la
semaine.
Les loisirs en ville.

15

XUD5 - C'est ma famille5 13
 Parler de sa famille.
Décrire les animaux.
Demander et dire la date.
Comment sauver et protéger les animaux.

25

XUD6 - À la maison6 13
 Localiser dans l'espace.
Décrire la maison.
Décrire les pièces de la maison.
Les fanas de la ville et de la campagne.

25
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

UD1 - Salut!

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Recoñecer o sentido global moi evidente e as
informacións específicas máis elementais de textos
orais, escritos e multimodais breves e elementais
sobre temas frecuentes e cotiáns de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, expresados de
forma facilmente comprensible, moi clara, sinxela e
directa, e en lingua estándar.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global moi evidente e da información
máis elemental.

CA1.2 - Usar de forma guiada estratexias básicas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os
detalles relevantes de textos moi elementais:
anticipación do contido xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non verbais, recursos
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais moi
evidentes, e uso dos coñecementos previos sobre a
situación, que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto, e utilizando as experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas do
seu repertorio lingüístico.

De forma guiada, recoñecer e facer un
uso suficiente de estratexias básicas de
comprensión en textos moi elementais.

CA1.5 - Redactar textos curtos e moi elementais a
partir de modelos moi sinxelos e básicos, cunha
finalidade determinada propia da súa idade e do seu
nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte tanto impreso como dixital, amosando
interese pola presentación limpa e ordenada do
texto.

 Redactar textos curtos e moi elementais
intelixibles, ainda que se cometan erros.

CA1.6 - Completar formularios e documentos moi
elementais nos que se solicite de maneira evidente
información persoal moi básica, en soporte tanto
impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección
suficiente (50%)  formularios e
documentos moi básicos.

CA1.7 - Aplicar de forma guiada coñecementos
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 moi
estruturados e con axuda previa.

Ter consciencia dalgunhas estratexias e
aplicalas na súa maioría de forma guiada.

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados, tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

Explicar de xeito comprensible e cun
grado de corrección do 40% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.

23/12/2022 12:35:32 Páxina 40de6



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 49

CA1.3 - Comprender descricións, narracións,
instrucións moi elementais formuladas a través de
diversos soportes de xeito moi simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas moi básicos
previamente traballados, e, no caso da posibilidade
de interacción oral, se a persoa interlocutora está
disposta a repetir ou reformular o dito cun ritmo moi
pausado e articulando moi claramente.

Comprender cando menos o 50% de
descricións, narracións, instrucións moi
elementais.

CA1.4 - Producir oralmente textos curtos moi
elementais a partir de modelos sinxelos e moi
básicos, sobre temas moi cotiáns prestando atención
á articulación, ao ritmo, á acentuación e á entoación
para facer o texto intelixible, aínda que se cometan
erros de pronuncia.

 Producir oralmente textos curtos moi
elementais  intelixibles, aínda que se
cometan erros de pronuncia.

CA1.8 - Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo algúns erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións
para entender a mensaxe.

Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo erros de pronuncia.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas moi
breves e simples, cara a cara, establecendo contacto
social elemental, intercambiando información moi
básica, manifestando os seus gustos, facendo
invitacións elementais e ofrecementos, e pedindo e
dando indicacións suficientes para ir a un lugar.

Facerse comprender cando menos no
50% das veces nas que participa en
situacións interactivas moi breves e
simples.

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Interactuar suficientemente cando menos
no 50% das veces. Pedir repeticións
sempre que o precise.

CA1.11 - Comprender preguntas elementais e dar e
comprender información sinxela relativas á
información persoal moi básica (nome, idade,
domicilio etc.), así como instrucións e peticións
simples relativas ao ámbito escolar.

Comprender e dar a comprender
información sinxela cando menos no 50%
das veces.

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Ter consciencia dalgunhas das estratexias
traballadas e aplicalas na súa maioría.

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

Amosar de xeito xeral esa actitude de
respecto.

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información moi simple e previsible, de interese
inmediato, de palabras e de textos moi curtos e moi
simples como sinais, paneis de información, palabras
de menús, prezos, horarios etc., mostrando respecto
e empatía polas persoas interlocutoras e polas
linguas empregadas.

Transmitir eficazmente a información,
cando menos no 50% das ocasións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Ter consciencia da totalidade das
estratexias traballadas e aplicalas na súa
maioría facendo uso dos recursos
oportunos.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis básicas e
evidentes (léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas moi básicas...).

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

Facer unha autoavaliación dos seus
progresos de maneira aproximada á
realidade e ser quen de aplicar algunhas
das estratexias traballadas para mellorar
a súa competencia comunicativa.

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

Identificar satisfactoriamente a maioría
dos progresos e dificultades na
aprendizaxe.
Aplicar e compartir novas estratexias de
logro.

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e cultuais, e utilizar, de forma guiada, estratexias
para explicar e comprender a diversidade lingüística,
cultural e artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
De forma guiada, explicar
satisfactoriamente o 50% dos casos de
diversidade que se presenten.

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais, como formas de vida, hábitos,
horarios etc., e lingüísticos.

Amosar respecto cara a diversidade de
xeito habitual.

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar estereotipos de xeito habitual.
Valorar positivamente a súa competencia
plurilingüe.

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas máis básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

Utilizar as convencións máis básicas
adecuadamente, cando menos no 50%
das ocasións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.
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Contidos

- Uso das estratexias básicas para a comprensión e a produción de textos orais, escritos e multimodais moi breves,
elementais e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións moi elementais da vida cotiá (identificar unha persoa, transmitir unha listaxe de ítems do léxico
aprendido¿).

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saúdos básicos habituais,
despedidas e presentacións; identificar características moi elementais de persoas, obxectos e lugares; preguntar e
dar respostas concretas sobre cuestións moi básicas cotiás; expresar a cantidade, situar no espazo e secuenciar o
presente (horarios e momentos do día).

- Uso de modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais, escritos e multimodais,
breves e moi sinxelos (felicitacións, notas, listaxes ou avisos).

- Utilización de unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade
(persoas e obxectos) e as súas propiedades (existencia, inexistencia), cantidade e número, e formas elementais de
afirmación, exclamación, negación e interrogación.

- Utilización de léxico elemental e de interese para o alumnado relativo a relacións interpersoais elementais e
próximas, vivenda e fogar, lugares e contornas próximas.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas
a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas elementais: uso das normas
elementais de ortografía da palabra, uso adecuado da ortografía da oración (coma, punto e coma), identificación e
expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais moi elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar e terminar a comunicación, tomar a palabra etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura guiada e selección de información
como dicionarios, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos elementais de locucións básicas, para elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias
elementais (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, patróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso elemental, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación e a coavaliación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas, para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
(comida, hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas en
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas nos costumes cotiáns entre os
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Contidos

- países onde se fala a lingua estranxeira e o propio.

- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e
teñen unha cultura diferente á propia.

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

2

Título da UDUD

UD2 - C'est la rentrée.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Recoñecer o sentido global moi evidente e as
informacións específicas máis elementais de textos
orais, escritos e multimodais breves e elementais
sobre temas frecuentes e cotiáns de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, expresados de
forma facilmente comprensible, moi clara, sinxela e
directa, e en lingua estándar.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global moi evidente e da información
máis elemental.

CA1.2 - Usar de forma guiada estratexias básicas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os
detalles relevantes de textos moi elementais:
anticipación do contido xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non verbais, recursos
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais moi
evidentes, e uso dos coñecementos previos sobre a
situación, que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto, e utilizando as experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas do
seu repertorio lingüístico.

De forma guiada, recoñecer e facer un
uso suficiente de estratexias básicas de
comprensión en textos moi elementais.

CA1.5 - Redactar textos curtos e moi elementais a
partir de modelos moi sinxelos e básicos, cunha
finalidade determinada propia da súa idade e do seu
nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte tanto impreso como dixital, amosando
interese pola presentación limpa e ordenada do
texto.

Redactar textos curtos e moi elementais
intelixibles, ainda que se cometan erros.

CA1.6 - Completar formularios e documentos moi
elementais nos que se solicite de maneira evidente
información persoal moi básica, en soporte tanto
impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección
suficiente (50%)  formularios e
documentos moi básicos.

CA1.7 - Aplicar de forma guiada coñecementos
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 moi
estruturados e con axuda previa.

Ter consciencia dalgunhas estratexias e
aplicalas na súa maioría de forma guiada
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados, tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

Explicar de xeito comprensible e cun
grado de corrección do 40% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.

TI 49

CA1.3 - Comprender descricións, narracións,
instrucións moi elementais formuladas a través de
diversos soportes de xeito moi simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas moi básicos
previamente traballados, e, no caso da posibilidade
de interacción oral, se a persoa interlocutora está
disposta a repetir ou reformular o dito cun ritmo moi
pausado e articulando moi claramente.

Comprender cando menos o 50% de
descricións, narracións, instrucións moi
elementais.

CA1.4 - Producir oralmente textos curtos moi
elementais a partir de modelos sinxelos e moi
básicos, sobre temas moi cotiáns prestando atención
á articulación, ao ritmo, á acentuación e á entoación
para facer o texto intelixible, aínda que se cometan
erros de pronuncia.

 Producir oralmente textos curtos moi
elementais  intelixibles, aínda que se
cometan erros de pronuncia.

CA1.8 - Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo algúns erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións
para entender a mensaxe.

Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo erros de pronuncia.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas moi
breves e simples, cara a cara, establecendo contacto
social elemental, intercambiando información moi
básica, manifestando os seus gustos, facendo
invitacións elementais e ofrecementos, e pedindo e
dando indicacións suficientes para ir a un lugar.

Facerse comprender cando menos no
50% das veces nas que participa en
situacións interactivas moi breves e
simples.

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Interactuar suficientemente cando menos
no 50% das veces. Pedir repeticións
sempre que o precise.

CA1.11 - Comprender preguntas elementais e dar e
comprender información sinxela relativas á
información persoal moi básica (nome, idade,
domicilio etc.), así como instrucións e peticións
simples relativas ao ámbito escolar.

Comprender e dar a comprender
información sinxela cando menos no 50%
das veces.

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Ter consciencia dalgunhas das estratexias
traballadas e aplicalas na súa maioría.

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

Amosar de xeito xeral esa actitude de
respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información moi simple e previsible, de interese
inmediato, de palabras e de textos moi curtos e moi
simples como sinais, paneis de información, palabras
de menús, prezos, horarios etc., mostrando respecto
e empatía polas persoas interlocutoras e polas
linguas empregadas.

Transmitir eficazmente a información,
cando menos no 50% das ocasións.

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Ter consciencia da totalidade das
estratexias traballadas e aplicalas na súa
maioría facendo uso dos recursos
oportunos.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis básicas e
evidentes (léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas moi básicas...).

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

Facer unha autoavaliación dos seus
progresos de maneira aproximada á
realidade e ser quen de aplicar algunhas
das estratexias traballadas para mellorar
a súa competencia comunicativa.

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

Identificar satisfactoriamente a maioría
dos progresos e dificultades na
aprendizaxe.
Aplicar e compartir novas estratexias de
logro.

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e cultuais, e utilizar, de forma guiada, estratexias
para explicar e comprender a diversidade lingüística,
cultural e artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
De forma guiada, explicar
satisfactoriamente o 50% dos casos de
diversidade que se presenten.

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais, como formas de vida, hábitos,
horarios etc., e lingüísticos.

Amosar respecto cara a diversidade de
xeito habitual.

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar estereotipos de xeito habitual.
Valorar positivamente a súa competencia
plurilingüe.

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas máis básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

Utilizar as convencións máis básicas
adecuadamente, cando menos no 50%
das ocasións.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso das estratexias básicas para a comprensión e a produción de textos orais, escritos e multimodais moi breves,
elementais e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións moi elementais da vida cotiá (identificar unha persoa, transmitir unha listaxe de ítems do léxico
aprendido¿).

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saúdos básicos habituais,
despedidas e presentacións; identificar características moi elementais de persoas, obxectos e lugares; preguntar e
dar respostas concretas sobre cuestións moi básicas cotiás; expresar a cantidade, situar no espazo e secuenciar o
presente (horarios e momentos do día).

- Uso de modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais, escritos e multimodais,
breves e moi sinxelos (felicitacións, notas, listaxes ou avisos).

- Utilización de unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade
(persoas e obxectos) e as súas propiedades (existencia, inexistencia), cantidade e número, e formas elementais de
afirmación, exclamación, negación e interrogación.

- Utilización de léxico elemental e de interese para o alumnado relativo a relacións interpersoais elementais e
próximas, vivenda e fogar, lugares e contornas próximas.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas
a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas elementais: uso das normas
elementais de ortografía da palabra, uso adecuado da ortografía da oración (coma, punto e coma), identificación e
expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais moi elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar e terminar a comunicación, tomar a palabra etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura guiada e selección de información
como dicionarios, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos elementais de locucións básicas, para elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias
elementais (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, patróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso elemental, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación e a coavaliación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas, para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
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Contidos

- (comida, hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas en
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas nos costumes cotiáns entre os
países onde se fala a lingua estranxeira e o propio.

- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e
teñen unha cultura diferente á propia.

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

3

Título da UDUD

UD3 - Des rencontres

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Recoñecer o sentido global moi evidente e as
informacións específicas máis elementais de textos
orais, escritos e multimodais breves e elementais
sobre temas frecuentes e cotiáns de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, expresados de
forma facilmente comprensible, moi clara, sinxela e
directa, e en lingua estándar.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global moi evidente e da información
máis elemental.

CA1.2 - Usar de forma guiada estratexias básicas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os
detalles relevantes de textos moi elementais:
anticipación do contido xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non verbais, recursos
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais moi
evidentes, e uso dos coñecementos previos sobre a
situación, que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto, e utilizando as experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas do
seu repertorio lingüístico.

De forma guiada, recoñecer e facer un
uso suficiente de estratexias básicas de
comprensión en textos moi elementais.

CA1.5 - Redactar textos curtos e moi elementais a
partir de modelos moi sinxelos e básicos, cunha
finalidade determinada propia da súa idade e do seu
nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte tanto impreso como dixital, amosando
interese pola presentación limpa e ordenada do
texto.

 Redactar textos curtos e moi elementais
intelixibles, ainda que se cometan erros.

CA1.6 - Completar formularios e documentos moi
elementais nos que se solicite de maneira evidente
información persoal moi básica, en soporte tanto
impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección
suficiente (50%)  formularios e
documentos moi básicos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Aplicar de forma guiada coñecementos
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 moi
estruturados e con axuda previa.

Ter consciencia dalgunhas estratexias e
aplicalas na súa maioría de forma guiada.

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados, tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

Explicar de xeito comprensible e cun
grado de corrección do 40% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.

TI 49

CA1.3 - Comprender descricións, narracións,
instrucións moi elementais formuladas a través de
diversos soportes de xeito moi simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas moi básicos
previamente traballados, e, no caso da posibilidade
de interacción oral, se a persoa interlocutora está
disposta a repetir ou reformular o dito cun ritmo moi
pausado e articulando moi claramente.

Comprender cando menos o 50% de
descricións, narracións, instrucións moi
elementais.

CA1.4 - Producir oralmente textos curtos moi
elementais a partir de modelos sinxelos e moi
básicos, sobre temas moi cotiáns prestando atención
á articulación, ao ritmo, á acentuación e á entoación
para facer o texto intelixible, aínda que se cometan
erros de pronuncia.

 Producir oralmente textos curtos moi
elementais  intelixibles, aínda que se
cometan erros de pronuncia.

CA1.8 - Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo algúns erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións
para entender a mensaxe.

Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo erros de pronuncia.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas moi
breves e simples, cara a cara, establecendo contacto
social elemental, intercambiando información moi
básica, manifestando os seus gustos, facendo
invitacións elementais e ofrecementos, e pedindo e
dando indicacións suficientes para ir a un lugar.

Facerse comprender cando menos no
50% das veces nas que participa en
situacións interactivas moi breves e
simples.

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Interactuar suficientemente cando menos
no 50% das veces. Pedir repeticións
sempre que o precise.

CA1.11 - Comprender preguntas elementais e dar e
comprender información sinxela relativas á
información persoal moi básica (nome, idade,
domicilio etc.), así como instrucións e peticións
simples relativas ao ámbito escolar.

Comprender e dar a comprender
información sinxela cando menos no 50%
das veces.

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Ter consciencia dalgunhas das estratexias
traballadas e aplicalas na súa maioría.

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

Amosar de xeito xeral esa actitude de
respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información moi simple e previsible, de interese
inmediato, de palabras e de textos moi curtos e moi
simples como sinais, paneis de información, palabras
de menús, prezos, horarios etc., mostrando respecto
e empatía polas persoas interlocutoras e polas
linguas empregadas.

Transmitir eficazmente a información,
cando menos no 50% das ocasións.

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Ter consciencia da totalidade das
estratexias traballadas e aplicalas na súa
maioría facendo uso dos recursos
oportunos.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis básicas e
evidentes (léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas moi básicas...).

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

Facer unha autoavaliación dos seus
progresos de maneira aproximada á
realidade e ser quen de aplicar algunhas
das estratexias traballadas para mellorar
a súa competencia comunicativa.

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

Identificar satisfactoriamente a maioría
dos progresos e dificultades na
aprendizaxe.
Aplicar e compartir novas estratexias de
logro.

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e cultuais, e utilizar, de forma guiada, estratexias
para explicar e comprender a diversidade lingüística,
cultural e artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
De forma guiada, explicar
satisfactoriamente o 50% dos casos de
diversidade que se presenten.

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais, como formas de vida, hábitos,
horarios etc., e lingüísticos.

Amosar respecto cara a diversidade de
xeito habitual.

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar estereotipos de xeito habitual.
Valorar positivamente a súa competencia
plurilingüe.

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas máis básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

Utilizar as convencións máis básicas
adecuadamente, cando menos no 50%
das ocasións.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso das estratexias básicas para a comprensión e a produción de textos orais, escritos e multimodais moi breves,
elementais e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións moi elementais da vida cotiá (identificar unha persoa, transmitir unha listaxe de ítems do léxico
aprendido¿).

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saúdos básicos habituais,
despedidas e presentacións; identificar características moi elementais de persoas, obxectos e lugares; preguntar e
dar respostas concretas sobre cuestións moi básicas cotiás; expresar a cantidade, situar no espazo e secuenciar o
presente (horarios e momentos do día).

- Uso de modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais, escritos e multimodais,
breves e moi sinxelos (felicitacións, notas, listaxes ou avisos).

- Utilización de unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade
(persoas e obxectos) e as súas propiedades (existencia, inexistencia), cantidade e número, e formas elementais de
afirmación, exclamación, negación e interrogación.

- Utilización de léxico elemental e de interese para o alumnado relativo a relacións interpersoais elementais e
próximas, vivenda e fogar, lugares e contornas próximas.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas
a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas elementais: uso das normas
elementais de ortografía da palabra, uso adecuado da ortografía da oración (coma, punto e coma), identificación e
expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais moi elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar e terminar a comunicación, tomar a palabra etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura guiada e selección de información
como dicionarios, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos elementais de locucións básicas, para elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias
elementais (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, patróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso elemental, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación e a coavaliación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas, para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
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Contidos

- (comida, hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas en
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas nos costumes cotiáns entre os
países onde se fala a lingua estranxeira e o propio.

- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e
teñen unha cultura diferente á propia.

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4

Título da UDUD

UD4 - Aller et venir

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Recoñecer o sentido global moi evidente e as
informacións específicas máis elementais de textos
orais, escritos e multimodais breves e elementais
sobre temas frecuentes e cotiáns de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, expresados de
forma facilmente comprensible, moi clara, sinxela e
directa, e en lingua estándar.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global moi evidente e da información
máis elemental.

CA1.2 - Usar de forma guiada estratexias básicas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os
detalles relevantes de textos moi elementais:
anticipación do contido xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non verbais, recursos
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais moi
evidentes, e uso dos coñecementos previos sobre a
situación, que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto, e utilizando as experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas do
seu repertorio lingüístico.

De forma guiada, recoñecer e facer un
uso suficiente de estratexias básicas de
comprensión en textos moi elementais.

CA1.5 - Redactar textos curtos e moi elementais a
partir de modelos moi sinxelos e básicos, cunha
finalidade determinada propia da súa idade e do seu
nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte tanto impreso como dixital, amosando
interese pola presentación limpa e ordenada do
texto.

 Redactar textos curtos e moi elementais
intelixibles, ainda que se cometan erros.

CA1.6 - Completar formularios e documentos moi
elementais nos que se solicite de maneira evidente
información persoal moi básica, en soporte tanto
impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección
suficiente (50%)  formularios e
documentos moi básicos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Aplicar de forma guiada coñecementos
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 moi
estruturados e con axuda previa.

Ter consciencia dalgunhas estratexias e
aplicalas na súa maioría de forma guiada.

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados, tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

Explicar de xeito comprensible e cun
grado de corrección do 40% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.

TI 49

CA1.3 - Comprender descricións, narracións,
instrucións moi elementais formuladas a través de
diversos soportes de xeito moi simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas moi básicos
previamente traballados, e, no caso da posibilidade
de interacción oral, se a persoa interlocutora está
disposta a repetir ou reformular o dito cun ritmo moi
pausado e articulando moi claramente.

Comprender cando menos o 50% de
descricións, narracións, instrucións moi
elementais.

CA1.4 - Producir oralmente textos curtos moi
elementais a partir de modelos sinxelos e moi
básicos, sobre temas moi cotiáns prestando atención
á articulación, ao ritmo, á acentuación e á entoación
para facer o texto intelixible, aínda que se cometan
erros de pronuncia.

 Producir oralmente textos curtos moi
elementais  intelixibles, aínda que se
cometan erros de pronuncia.

CA1.8 - Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo algúns erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións
para entender a mensaxe.

Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo erros de pronuncia.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas moi
breves e simples, cara a cara, establecendo contacto
social elemental, intercambiando información moi
básica, manifestando os seus gustos, facendo
invitacións elementais e ofrecementos, e pedindo e
dando indicacións suficientes para ir a un lugar.

Facerse comprender cando menos no
50% das veces nas que participa en
situacións interactivas moi breves e
simples.

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Interactuar suficientemente cando menos
no 50% das veces. Pedir repeticións
sempre que o precise.

CA1.11 - Comprender preguntas elementais e dar e
comprender información sinxela relativas á
información persoal moi básica (nome, idade,
domicilio etc.), así como instrucións e peticións
simples relativas ao ámbito escolar.

Comprender e dar a comprender
información sinxela cando menos no 50%
das veces.

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Ter consciencia dalgunhas das estratexias
traballadas e aplicalas na súa maioría.

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

Amosar de xeito xeral esa actitude de
respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información moi simple e previsible, de interese
inmediato, de palabras e de textos moi curtos e moi
simples como sinais, paneis de información, palabras
de menús, prezos, horarios etc., mostrando respecto
e empatía polas persoas interlocutoras e polas
linguas empregadas.

Transmitir eficazmente a información,
cando menos no 50% das ocasións.

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Ter consciencia da totalidade das
estratexias traballadas e aplicalas na súa
maioría facendo uso dos recursos
oportunos.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis básicas e
evidentes (léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas moi básicas...).

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

Facer unha autoavaliación dos seus
progresos de maneira aproximada á
realidade e ser quen de aplicar algunhas
das estratexias traballadas para mellorar
a súa competencia comunicativa.

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

Identificar satisfactoriamente a maioría
dos progresos e dificultades na
aprendizaxe.
Aplicar e compartir novas estratexias de
logro.

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e cultuais, e utilizar, de forma guiada, estratexias
para explicar e comprender a diversidade lingüística,
cultural e artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
De forma guiada, explicar
satisfactoriamente o 50% dos casos de
diversidade que se presenten.

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais, como formas de vida, hábitos,
horarios etc., e lingüísticos.

Amosar respecto cara a diversidade de
xeito habitual.

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar estereotipos de xeito habitual.
Valorar positivamente a súa competencia
plurilingüe.

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas máis básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

Utilizar as convencións máis básicas
adecuadamente, cando menos no 50%
das ocasións.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso das estratexias básicas para a comprensión e a produción de textos orais, escritos e multimodais moi breves,
elementais e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións moi elementais da vida cotiá (identificar unha persoa, transmitir unha listaxe de ítems do léxico
aprendido¿).

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saúdos básicos habituais,
despedidas e presentacións; identificar características moi elementais de persoas, obxectos e lugares; preguntar e
dar respostas concretas sobre cuestións moi básicas cotiás; expresar a cantidade, situar no espazo e secuenciar o
presente (horarios e momentos do día).

- Uso de modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais, escritos e multimodais,
breves e moi sinxelos (felicitacións, notas, listaxes ou avisos).

- Utilización de unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade
(persoas e obxectos) e as súas propiedades (existencia, inexistencia), cantidade e número, e formas elementais de
afirmación, exclamación, negación e interrogación.

- Utilización de léxico elemental e de interese para o alumnado relativo a relacións interpersoais elementais e
próximas, vivenda e fogar, lugares e contornas próximas.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas
a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas elementais: uso das normas
elementais de ortografía da palabra, uso adecuado da ortografía da oración (coma, punto e coma), identificación e
expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais moi elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar e terminar a comunicación, tomar a palabra etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura guiada e selección de información
como dicionarios, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos elementais de locucións básicas, para elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias
elementais (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, patróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso elemental, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación e a coavaliación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas, para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
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Contidos

- (comida, hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas en
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas nos costumes cotiáns entre os
países onde se fala a lingua estranxeira e o propio.

- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e
teñen unha cultura diferente á propia.

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

5

Título da UDUD

UD5 - C'est ma famille

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Recoñecer o sentido global moi evidente e as
informacións específicas máis elementais de textos
orais, escritos e multimodais breves e elementais
sobre temas frecuentes e cotiáns de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, expresados de
forma facilmente comprensible, moi clara, sinxela e
directa, e en lingua estándar.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global moi evidente e da información
máis elemental.

CA1.2 - Usar de forma guiada estratexias básicas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os
detalles relevantes de textos moi elementais:
anticipación do contido xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non verbais, recursos
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais moi
evidentes, e uso dos coñecementos previos sobre a
situación, que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto, e utilizando as experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas do
seu repertorio lingüístico.

De forma guiada, recoñecer e facer un
uso suficiente de estratexias básicas de
comprensión en textos moi elementais.

CA1.5 - Redactar textos curtos e moi elementais a
partir de modelos moi sinxelos e básicos, cunha
finalidade determinada propia da súa idade e do seu
nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte tanto impreso como dixital, amosando
interese pola presentación limpa e ordenada do
texto.

 Redactar textos curtos e moi elementais
intelixibles, ainda que se cometan erros.

CA1.6 - Completar formularios e documentos moi
elementais nos que se solicite de maneira evidente
información persoal moi básica, en soporte tanto
impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección
suficiente (50%)  formularios e
documentos moi básicos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Aplicar de forma guiada coñecementos
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 moi
estruturados e con axuda previa.

Ter consciencia dalgunhas estratexias e
aplicalas na súa maioría de forma guiada.

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados, tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

Explicar de xeito comprensible e cun
grado de corrección do 40% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.

TI 49

CA1.3 - Comprender descricións, narracións,
instrucións moi elementais formuladas a través de
diversos soportes de xeito moi simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas moi básicos
previamente traballados, e, no caso da posibilidade
de interacción oral, se a persoa interlocutora está
disposta a repetir ou reformular o dito cun ritmo moi
pausado e articulando moi claramente.

Comprender cando menos o 50% de
descricións, narracións, instrucións moi
elementais.

CA1.4 - Producir oralmente textos curtos moi
elementais a partir de modelos sinxelos e moi
básicos, sobre temas moi cotiáns prestando atención
á articulación, ao ritmo, á acentuación e á entoación
para facer o texto intelixible, aínda que se cometan
erros de pronuncia.

 Producir oralmente textos curtos moi
elementais  intelixibles, aínda que se
cometan erros de pronuncia.

CA1.8 - Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo algúns erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións
para entender a mensaxe.

Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo erros de pronuncia.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas moi
breves e simples, cara a cara, establecendo contacto
social elemental, intercambiando información moi
básica, manifestando os seus gustos, facendo
invitacións elementais e ofrecementos, e pedindo e
dando indicacións suficientes para ir a un lugar.

Facerse comprender cando menos no
50% das veces nas que participa en
situacións interactivas moi breves e
simples.

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Interactuar suficientemente cando menos
no 50% das veces. Pedir repeticións
sempre que o precise.

CA1.11 - Comprender preguntas elementais e dar e
comprender información sinxela relativas á
información persoal moi básica (nome, idade,
domicilio etc.), así como instrucións e peticións
simples relativas ao ámbito escolar.

Comprender e dar a comprender
información sinxela cando menos no 50%
das veces.

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Ter consciencia dalgunhas das estratexias
traballadas e aplicalas na súa maioría.

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

Amosar de xeito xeral esa actitude de
respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información moi simple e previsible, de interese
inmediato, de palabras e de textos moi curtos e moi
simples como sinais, paneis de información, palabras
de menús, prezos, horarios etc., mostrando respecto
e empatía polas persoas interlocutoras e polas
linguas empregadas.

Transmitir eficazmente a información,
cando menos no 50% das ocasións.

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Ter consciencia da totalidade das
estratexias traballadas e aplicalas na súa
maioría facendo uso dos recursos
oportunos.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis básicas e
evidentes (léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas moi básicas...).

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

Facer unha autoavaliación dos seus
progresos de maneira aproximada á
realidade e ser quen de aplicar algunhas
das estratexias traballadas para mellorar
a súa competencia comunicativa.

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

Identificar satisfactoriamente a maioría
dos progresos e dificultades na
aprendizaxe.
Aplicar e compartir novas estratexias de
logro.

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e cultuais, e utilizar, de forma guiada, estratexias
para explicar e comprender a diversidade lingüística,
cultural e artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
De forma guiada, explicar
satisfactoriamente o 50% dos casos de
diversidade que se presenten.

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais, como formas de vida, hábitos,
horarios etc., e lingüísticos.

Amosar respecto cara a diversidade de
xeito habitual.

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar estereotipos de xeito habitual.
Valorar positivamente a súa competencia
plurilingüe.

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas máis básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

Utilizar as convencións máis básicas
adecuadamente, cando menos no 50%
das ocasións.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso das estratexias básicas para a comprensión e a produción de textos orais, escritos e multimodais moi breves,
elementais e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións moi elementais da vida cotiá (identificar unha persoa, transmitir unha listaxe de ítems do léxico
aprendido¿).

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saúdos básicos habituais,
despedidas e presentacións; identificar características moi elementais de persoas, obxectos e lugares; preguntar e
dar respostas concretas sobre cuestións moi básicas cotiás; expresar a cantidade, situar no espazo e secuenciar o
presente (horarios e momentos do día).

- Uso de modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais, escritos e multimodais,
breves e moi sinxelos (felicitacións, notas, listaxes ou avisos).

- Utilización de unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade
(persoas e obxectos) e as súas propiedades (existencia, inexistencia), cantidade e número, e formas elementais de
afirmación, exclamación, negación e interrogación.

- Utilización de léxico elemental e de interese para o alumnado relativo a relacións interpersoais elementais e
próximas, vivenda e fogar, lugares e contornas próximas.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas
a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas elementais: uso das normas
elementais de ortografía da palabra, uso adecuado da ortografía da oración (coma, punto e coma), identificación e
expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais moi elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar e terminar a comunicación, tomar a palabra etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura guiada e selección de información
como dicionarios, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos elementais de locucións básicas, para elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias
elementais (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, patróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso elemental, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación e a coavaliación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas, para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá

23/12/2022 12:35:34 Páxina 40de25



Contidos

- (comida, hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas en
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas nos costumes cotiáns entre os
países onde se fala a lingua estranxeira e o propio.

- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e
teñen unha cultura diferente á propia.

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

6

Título da UDUD

UD6 - À la maison

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Recoñecer o sentido global moi evidente e as
informacións específicas máis elementais de textos
orais, escritos e multimodais breves e elementais
sobre temas frecuentes e cotiáns de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, expresados de
forma facilmente comprensible, moi clara, sinxela e
directa, e en lingua estándar.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global moi evidente e da información
máis elemental.

CA1.2 - Usar de forma guiada estratexias básicas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os
detalles relevantes de textos moi elementais:
anticipación do contido xeral do que se escoita con
axuda de elementos verbais e non verbais, recursos
ás imaxes, títulos e outras informacións visuais moi
evidentes, e uso dos coñecementos previos sobre a
situación, que dan lugar a inferencias do significado
baseadas no contexto, e utilizando as experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas do
seu repertorio lingüístico.

De forma guiada, recoñecer e facer un
uso suficiente de estratexias básicas de
comprensión en textos moi elementais.

CA1.5 - Redactar textos curtos e moi elementais a
partir de modelos moi sinxelos e básicos, cunha
finalidade determinada propia da súa idade e do seu
nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte tanto impreso como dixital, amosando
interese pola presentación limpa e ordenada do
texto.

 Redactar textos curtos e moi elementais
intelixibles, ainda que se cometan erros.

CA1.6 - Completar formularios e documentos moi
elementais nos que se solicite de maneira evidente
información persoal moi básica, en soporte tanto
impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección
suficiente (50%)  formularios e
documentos moi básicos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Aplicar de forma guiada coñecementos
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 moi
estruturados e con axuda previa.

Ter consciencia dalgunhas estratexias e
aplicalas na súa maioría de forma guiada.

CA2.6 - Explicar o proceso de produción de textos e
de hipóteses de significados, tomando en
consideración o coñecemento do mundo e os
coñecementos e as experiencias noutras linguas.

Explicar de xeito comprensible e cun
grado de corrección do 40% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.

TI 49

CA1.3 - Comprender descricións, narracións,
instrucións moi elementais formuladas a través de
diversos soportes de xeito moi simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas moi básicos
previamente traballados, e, no caso da posibilidade
de interacción oral, se a persoa interlocutora está
disposta a repetir ou reformular o dito cun ritmo moi
pausado e articulando moi claramente.

Comprender cando menos o 50% de
descricións, narracións, instrucións moi
elementais.

CA1.4 - Producir oralmente textos curtos moi
elementais a partir de modelos sinxelos e moi
básicos, sobre temas moi cotiáns prestando atención
á articulación, ao ritmo, á acentuación e á entoación
para facer o texto intelixible, aínda que se cometan
erros de pronuncia.

 Producir oralmente textos curtos moi
elementais  intelixibles, aínda que se
cometan erros de pronuncia.

CA1.8 - Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo algúns erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións
para entender a mensaxe.

Pronunciar de xeito intelixible, mesmo
cometendo erros de pronuncia.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas moi
breves e simples, cara a cara, establecendo contacto
social elemental, intercambiando información moi
básica, manifestando os seus gustos, facendo
invitacións elementais e ofrecementos, e pedindo e
dando indicacións suficientes para ir a un lugar.

Facerse comprender cando menos no
50% das veces nas que participa en
situacións interactivas moi breves e
simples.

CA1.10 - Interactuar de xeito simple pero suficiente,
pedindo que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita; e sen que as súas posibles vacilacións e
reformulación de expresións ou estruturas impidan a
comunicación.

Interactuar suficientemente cando menos
no 50% das veces. Pedir repeticións
sempre que o precise.

CA1.11 - Comprender preguntas elementais e dar e
comprender información sinxela relativas á
información persoal moi básica (nome, idade,
domicilio etc.), así como instrucións e peticións
simples relativas ao ámbito escolar.

Comprender e dar a comprender
información sinxela cando menos no 50%
das veces.

CA1.12 - Utilizar estratexias de activación dos
coñecementos previos sobre modelos e secuencias
de interacción, e elementos lingüísticos previamente
asimilados e memorizados, compensando as
carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

Ter consciencia dalgunhas das estratexias
traballadas e aplicalas na súa maioría.

CA1.13 - Amosar unha actitude de respecto cara a si
mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender
e facerse comprender, considerando o erro como
fonte de aprendizaxe.

Amosar de xeito xeral esa actitude de
respecto.

23/12/2022 12:35:34 Páxina 40de27



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Transmitirlles a terceiras persoas
información moi simple e previsible, de interese
inmediato, de palabras e de textos moi curtos e moi
simples como sinais, paneis de información, palabras
de menús, prezos, horarios etc., mostrando respecto
e empatía polas persoas interlocutoras e polas
linguas empregadas.

Transmitir eficazmente a información,
cando menos no 50% das ocasións.

CA2.2 - Aplicar de forma guiada estratexias
elementais que axuden a crear pontes e faciliten a
comunicación, usando recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Ter consciencia da totalidade das
estratexias traballadas e aplicalas na súa
maioría facendo uso dos recursos
oportunos.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis básicas e
evidentes (léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas moi básicas...).

CA2.4 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias que forman o seu repertorio lingüístico,
para mellorar a súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira, co apoio doutros
participantes e de soportes analóxicos e dixitais,
valorando as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

Facer unha autoavaliación dos seus
progresos de maneira aproximada á
realidade e ser quen de aplicar algunhas
das estratexias traballadas para mellorar
a súa competencia comunicativa.

CA2.5 - Identificar os progresos e dificultades da súa
aprendizaxe da lingua estranxeira, realizando de
forma guiada actividades de autoavaliación e
coavaliación, recoñecendo e valorando estratexias
de logro propias e alleas; reproducindo aqueles
aspectos que axudan a mellorar, facéndoos
explícitos e compartíndoos con outros participantes.

Identificar satisfactoriamente a maioría
dos progresos e dificultades na
aprendizaxe.
Aplicar e compartir novas estratexias de
logro.

CA3.1 - Recoñecer estereotipos, rexeitando aqueles
que supoñen discriminación e prexuízos lingüísticos
e cultuais, e utilizar, de forma guiada, estratexias
para explicar e comprender a diversidade lingüística,
cultural e artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
De forma guiada, explicar
satisfactoriamente o 50% dos casos de
diversidade que se presenten.

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, amosando interese por comprender
elementos culturais, como formas de vida, hábitos,
horarios etc., e lingüísticos.

Amosar respecto cara a diversidade de
xeito habitual.

CA3.3 - Participar en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais e valorando as competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

Evitar estereotipos de xeito habitual.
Valorar positivamente a súa competencia
plurilingüe.

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas máis básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento etc.), e amosar respecto polas diferenzas
culturais que poidan existir.

Utilizar as convencións máis básicas
adecuadamente, cando menos no 50%
das ocasións.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Curiosidade e interese por coñecer outras linguas e culturas. Actitude reflexiva ante o erro como parte integrante
do proceso de aprendizaxe.

- Uso das estratexias básicas para a comprensión e a produción de textos orais, escritos e multimodais moi breves,
elementais e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións moi elementais da vida cotiá (identificar unha persoa, transmitir unha listaxe de ítems do léxico
aprendido¿).

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saúdos básicos habituais,
despedidas e presentacións; identificar características moi elementais de persoas, obxectos e lugares; preguntar e
dar respostas concretas sobre cuestións moi básicas cotiás; expresar a cantidade, situar no espazo e secuenciar o
presente (horarios e momentos do día).

- Uso de modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais, escritos e multimodais,
breves e moi sinxelos (felicitacións, notas, listaxes ou avisos).

- Utilización de unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade
(persoas e obxectos) e as súas propiedades (existencia, inexistencia), cantidade e número, e formas elementais de
afirmación, exclamación, negación e interrogación.

- Utilización de léxico elemental e de interese para o alumnado relativo a relacións interpersoais elementais e
próximas, vivenda e fogar, lugares e contornas próximas.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas
a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas elementais: uso das normas
elementais de ortografía da palabra, uso adecuado da ortografía da oración (coma, punto e coma), identificación e
expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización de convencións e estratexias conversacionais moi elementais, en formato síncrono ou asíncrono, para
iniciar e terminar a comunicación, tomar a palabra etc.

- Uso de recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura guiada e selección de información
como dicionarios, recursos dixitais (tradutores, conxugadores...) e informáticos (correctores ortográficos).

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Utilización de ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e
coprodución oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos elementais de locucións básicas, para elaborar os propios textos.

- Comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal para recoñecer estratexias
elementais (identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas ¿léxico, morfosintaxe, patróns
sonoros etc.¿).

- Uso de estratexias e ferramentas de uso elemental, analóxicas e dixitais, para a autoavaliación e a coavaliación.

- Manexo de expresións e léxico específico de uso común para referirse aos usos da lingua e comprendelos, e as
ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas, para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

- Consideración da lingua estranxeira como medio de comunicación e relación con persoas doutros países, e como
medio para coñecer culturas e modos de vida diferentes.

- Interese na participación en intercambios comunicativos planificados, a través de diferentes medios, con
estudantes da lingua estranxeira.

- Interese por coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos elementais relativos aos costumes, á vida cotiá
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Contidos

- (comida, hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas en
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas nos costumes cotiáns entre os
países onde se fala a lingua estranxeira e o propio.

- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e
teñen unha cultura diferente á propia.

- Sensibilidade ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía aplicada nas clases de segunda lingua estranxeira, guiaranse polos seguintes puntos:

- Activa e participativa, favorecendo tanto o traballo individual do alumnado como o cooperativo, fomentando o
traballo autónomo e a autoavaliación, de cara a procurar os progresos.

- Aprendizaxe significativa, de modo que as novas adquisicións do estudante enlacen cos coñecementos previos,
tanto do seu repertorio lingüístico como do mundo,   para dar lugar a reestruturacións mentais  cada vez máis
inclusivas, amplas e ricas.

- Aprendizaxe funcional, segundo o cal as actividades de ensino-aprendizaxe parten de situacións reais, académicas e
sociais, e retornan a elas en formas diversas de aplicación científica, técnica, social, etcétera.

- Recursos didácticos diversos e fontes de información variadas, coa intención de chegar ás preferencias, gustos e
habilidades dun maior número de alumnado, e ofrecer unha visión o máis ampla posible das culturas que vehicula a
lingua estranxeira.

- Aprendizaxe lúdica. Na medida do posible as actividades levadas a cabo terán unha compoñente lúdica, de cara a
crear un clima de traballo positivo, favorecendo que o alumnado demande máis traballo-xogo e, en consecuencia, a
aprendizaxe progrese cun ritmo e profundidade maior.

- Métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si
mesmos e promovan a aprendizaxe en equipo.

- Emprego do francés como lingua vehícular na maior parte dos contextos posibles, tanto nas interaccións orais como
nas escritas, favorecendo que o alumnado tamén a empregue para dirixirse ao profesorado, mais tamén aos seus
iguais.

- Metodoloxía de proxectos, para unha adquisición eficaz das competencias. Deseñaranse actividades de aprendizaxe
integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao
mesmo tempo.

- Interdisdiplinariedade. Implementaranse proxectos comúns a varias materias, que contribúan á adquisición de
contidos de todas elas e poidan ser avaliados baixo diferentes aspectos, contribuíndo no alumnado á percepción dun
ensino máis global e coherente e rentabilizando o seu traballo e esforzo.

-  Reflexión sobre o funcionamento da lingua, encamiñándoa a que o alumnado poida utilizar os coñecementos
adquiridos sobre o novo sistema lingüístico como instrumento de control e autocorreción das produccións propias e
como recurso para comprender mellor as alleas.

- Tratarase o erro como un elemento necesario no proceso de aprendizaxe, evidenciando que calquera falante e
aprendiz dunha lingua estranxeira os comete. Levaranse a cabo correccións conxuntas e sistemáticas das
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produccións realizadas no grupo ou produccións alleas, mostrando que a detección de erros contribúe a evitar os
propios. Valorarase positivamente a expresión, mesmo con erros ou recurso a outras linguais, fronte á non expresión
(silencio).

- Coa finalidade de promover a comprensión lectora adicarase un tempo á lectura, así como actividades directamente
ligadas ao fomento da lectura e á adquisición da competencia lingüística na súa vertente escrita (fotonovelas, banda
deseñada, actividades de escritura e lectura en redes sociais, lecturas recomendadas, etc.). Estas actividades, e
outras que poidan xurdir, incluiranse no plan lector do centro.

- Disposición da aula en pequenos grupos, o que facilita a interacción visual, a cooperación e promove unha mellor
comunicación. Desaparecen por outra banda os lugares privilexiados de "diante-atrás", asimilados con frecuencia ao
alumnado con mellor-peor rendemento e/ou actitude na aula.

- Recursos dixitais: Farase un uso cotiá da aula virtual, presentando material explicativo, tarefas a realizar, probas,
etc. Proporanse proxectos que requiran documentarse ou apoiarse en ferramentas dixitais para a súa exposición,
contribuíndo así á adquisición da competencia dixital, entre outras.

- No marco dun proxecto de intercambio en liña/presencial cun centro educativo estranxeiro, procurarase desenvolver
destrezas  comunicativas  tanto   receptivas  como  produtivas.  A  realización  do  proxecto  previo  e  entorno  ao
intercambio e outros proxectos suporán tamén unha oportunidade importante para o traballo coas ferramentas
dixitais.

-  A integración da preparación de probas de certificación (DELF Scolaire)  resulta nunha mellora das destrezas
lingüísticas e  nun incremento da motivación do alumnado .

-  A  materia  contribúe  á  competencia  plurilingüe  ofrecendo  oportunidades  para  interactuar  en  situacións
comunicativas e para reflexionar sobre a linguaxe en xeral a través da comparación entre as distintas linguas que se
están a aprender (TIL - Tratamento Integrado das Linguas). O recoñecemento e a aprendizaxe progresiva das regras
de funcionamento do sistema interno da lingua estranxeira,  a  partir  das linguas que se coñecen,  mellorará a
adquisición desta competencia.

- De ser o caso, contar coa asignación dunha persoa auxiliar de conversa sería un elemento clave para acercar a
realidade cultural e lingüística francófona ao noso alumnado e para facilitar a expresión oral. Achegaría a cultura dos
países francófonos, reforzando a compoñente de multiculturalidade.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Manuais de texto

Material de elaboración propia

Documentos auténticos

Aula virtual

Páxinas web vinculadas ao FLE

Diccionarios en papel e en liña

Recursos dixitais (tradutores, conxugadores...)

Xogos de elaboración propia

23/12/2022 12:35:34 Páxina 40de31



Xogos comerciais aplicables á materia

Cartelería

Probas tipo DELF e outras certificacións

Ordenadores potátiles individuais (aportados polo programa e-dixgal)

- O manual de referencia empregado no centro será XXX, da editorial YYY. Servirá de folla de ruta, sen ser condición a
realización de todas as tarefas.

- Completaranse as explicacións, tarefas de ampliación e/ou reforzo con material de elaboración propia, podendo así
adaptalo aos requerimentos do grupo.

- Farase igualmente uso de documentos auténticos, escollidos ad hoc por temática e nivel de dificultade lingüística.
Concretamente, o uso deste tipo de material conecta o alumnado coa realidade cultural e lingüística da materia e
constitúe un elemento motivador en si mesmo, no que radica a súa valía.

-  A  aula  virtual  servirá  de  plataforma  de  referencia  e  consulta  permanente:  explicacións,  tarefas,  avisos,
comunicación entre iguais e co(a) docente.

- Farase uso de páxinas web e aplicacións vinculadas ao FLE (ou non) como fonte de práctica (exercicios en liña), de
lectura e información (prensa, redes sociais, etc.), de consulta (diccionarios, tradutores, conxugadores, etc), xogos  e
instrumentos de avaliación (Kahoot, Plickers, etc.).

- Empregarase na aula xogos elaborados expresamente para a práctica na aula, pensados para a adquisición dalgún
contido, mais tamén usaranse aqueles xogos comerciais que poidan servir ao mesmo fin.

- Expoñerase na aula cartelería que sirva para motivar ao alumnado, lembrar aspectos lingüísticos e culturais que se
constatan curiosos ou que gardan certa dificultade de adquisición, imaxes vinculadas ás culturas que vehicula a
lingua estranxeira, etc.

- Levaranse a cabo actividades e probas segundo modelos das probas de certificación do DELF scolaire da Alliance
Française e das Escolas Oficias de Idiomas para avaliar o grado de consecución das diferentes destrezas. Permitirase
deste xeito o diagnóstico de niveis e diferenzas entre as competencias e os perfís de aprendizaxe verase facilitado
polo uso das numerosas ferramentas de avaliación.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Como a meirande parte do alumnado no cursou antes estudos de lingua francesa, non se fará ningunha proba deste
tipo.

Aínda así, explorarase o nivel de coñecemento desta lingua e da francofonía entre o alumnado.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

15

UD 4

15

UD 5

25

UD 6

25

Total

100

Proba
escrita 51 51 51 51 51 51 51

Táboa de
indicadores 49 49 49 49 49 49 49

O primeiro trimestre terá un peso do 33% da cualificación final.

O segundo trimestre terá un peso do 33% da cualificación final.

O terceiro trimestre terá un peso do 33% da cualificación final.

A cualificación trimestral conformarase coa seguinte ponderación:

1. COMPRENSIÓN ORAL E  ESCRITA (CA1.1 + CA 1.2):  35%

Instrumentos de avaliación: Cuestionarios de opción múltiple, preguntas de verdadeiro/falso, preguntas de

completar e preguntas de relacionar.

2. PRODUCIÓN ORAL (CA1.3) e INTERACCIÓN (CA1.6 + CA1.7: 20%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

3. PRODUCIÓN ESCRITA (CA1.4 + CA1.5) e INTERCULTURALIDADE (CA3.1 + CA3.2 + CA3.3): 45%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

A cualificación final obterase calculando a media ponderada dos tres trimestres. A avaliación será positiva cunha
cualificación igual ou superior a 5.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Ao inicio do seguinte trimestre, o alumno que non tivera superado a materia no trimestre anterior terá a oportunidade
de facelo cunha proba que abrangue a comprensión e expresión escrita e a comprensión oral. Considérase que
deberá acadar un 5 para ter superado o trimestre pendente, pero poden darse casos de superación cunha nota
inferior (debido ás características de aprendizaxe do alumno en particular). De non ter superado ningún trimestre, o
alumno fará un exame final cos mesmos apartados cos sinalados para as recuperacións trimestrais.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Este apartado non procede neste curso.
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6. Medidas de atención á diversidade

Enténdese atención á diversidade como o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a
resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e preferencias de aprendizaxe, motivacións,
intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.

En consonancia coas medidas que a lexislación prevé que o equipo directivo, o profesorado titor e os servizos de
orientación deben observar, como profesorado específico da materia de segunda lingua estranxeira cómpre levar a
cabo estas outras:

a)  A  colaboración  co  profesorado  titor  e  coa  xefatura  do  Departamento  de  Orientación  na  planificación  e  no
desenvolvemento de actuacións destinadas ao axuste dos procesos de ensino e de aprendizaxe.

b) A utilización de estratexias metodolóxicas promotoras da inclusión, da solidariedade, do traballo en equipo, do
respecto  á  diferenza  e  da  convivencia  de  todo  o  alumnado,  informando  AO  o  profesorado  titor  sobre  o
desenvolvemento persoal, social e educativo do alumnado que atende.

c) A consideración dos principios do deseño universal de aprendizaxe na atención educativa.

d) A participación nas estratexias de coordinación entre o equipo docente, baixo a dirección do profesorado titor.

As medidas de atención á diversidade (MAD) deben ter un carácter preventivo e compensador. A primeira delas será
a avaliación inicial, que constitúe un factor preventivo por excelencia na atención á diversidade, especialmente cando
se trata de alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Esa avaliación ten como principais finalidades
adaptar as ensinanzas á alumna ou ao alumno e facilitar a debida progresión na súa aprendizaxe. Os resultados da
avaliación inicial servirán como referente para adoptar as decisións de tipo educativo que correspondan.

Segundo o perfil do alumnado, a atención á diversidade concretarase coas seguintes medidas:

a) O alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso.

Porase en marcha un plan específico personalizado co fin de adaptar as condicións curriculares ás necesidades do
alumnado,  para  tratar  de superar  as  dificultades  detectadas.  Este  plan elaborarao o  equipo docente,  baixo  a
coordinación do profesorado titor, e desenvolverase ao longo de todo o curso.

O plan específico personalizado incluirá  a identificación da alumna ou do alumno,  a  relación das necesidades
educativas que motivaron a repetición do curso, as medidas ordinarias aplicadas no curso anterior, as estratexias
metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento, os recursos necesarios para o desenvolvemento do plan e,
de ser o caso, a oferta de medidas extraordinarias.

As familias serán informadas deste plan, podendo acreditalo.

En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan específico personalizado e, de ser necesario, realizaránselle
os axustes que proceda. Ao final do curso, na mesma sesión de avaliación, informarase sobre o seu desenvolvemento
e o seu aproveitamento.

b) O alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

Por tratarse dunha segunda lingua estranxeira, é altamente probable que o alumnado cun retraso madurativo, con
trastornos do desenvolvemento da linguaxe e da comunicación fose proposto para unha exención nos dous primeiros
cursos da ESO. Porén, é probable atopármonos con alumnado con trastornos de atención ou de aprendizaxe (TDAH,
TDA, TEA, DEA etc.).

- Adoptarase un traballo en espiral, retomando o contido non adquirido inicialmente nun momento posterior de
traballo, favorecendo así que o alumnado con trastornos de atención ou de aprendizaxe acade os obxectivos por
abordar os contidos reiteradamente.
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- Os materiais, instrumentos de avaliación e tempos de execución adaptaranse: tipo e tamaño das fontes, cores,
espaciado, distribución no papel, material audiovisual complementario, etc.

- Sempre que sexa posible, levaranse a cabo actividades con material manipulativo, con soporte audiovisual e dixital.

- Este alumnado situarase estratéxicamente na aula, co fin de poder supervisar facilmente os seus progresos e
minimizar as súas fontes de dispersión.

c) O alumnado con necesidades educativas especiais.

Na medida en que este alumnado, que afronta barreiras que limitan o seu acceso, a súa presenza, a súa participación
ou a súa aprendizaxe, derivadas de discapacidade ou de trastornos graves de conducta, da comunicación e da
linguaxe,  escollen  cursar  esta  segunda lingua estranxeira,  poranse en marcha apoios  e  atencións  educativas
específicas para a consecución dos obxectivos de aprendizaxe establecidos con carácter xeral para todo o alumnado.

- A lexistación prevé que as Administracións educativas doten este alumnado do apoio preciso desde o momento da
súa escolarización ou da detección da súa necesidade, polo que, DE SER O CASO sempre que faciliten , estes recursos
poranse á disposición do alumnado.

- Impartiranse as clases de maneira que o alumnado con algunha discapacidade física poida acceder aos materiais,
explicacións, tarefas, instrumentos de avaliación de xeito normalizado, sen que a súa discapacidade supoña un
impedimento.  (Ex.material  visual  e  tarefas  escritas  para  o  alumnado  con  problemas  de  audición,  material
manipulativo e sonoro para o alumnado con problemas de visión, naturalmente co apoio da Fundación Once, material
adaptado dixitalmente para o alumnado con problemas motrices e dificultades para a escrita, etc.)

-  Implicarase o alumnado con necesidades derivadas de trastornos graves da comunicación e da linguaxe nas
mesmas tarefas que o resto do grupo aínda que con distintos niveis de apoio e esixencia, favorecendo así a súa
integración no grupo.

- Proporase o intercambio de saberes cos iguais mediante traballo cooperativo e organizado.

d) O alumnado en situación de vulnerabilidade socioeducativa e/ou cultural

Cando se presenten desigualdades derivadas de factores sociais e familiares, de violencia de xénero, económicos,
culturais,  xeográficos,  étnicos  ou doutra  índole,  a  Consellería  de Cultura,  Educación,  Formación Profesional  e
Universidades e os propios centros docentes deberán asegurar a eliminación das barreiras, evitando a segregación
deste alumnado no propio centro docente.

- De ser preciso, proporcionaráselle, nalgúns casos en calidade de préstamo, o material, funxible ou non, que requira
para seguir con normalidade o discorrer das clases (ex. libros de texto, material funxible, fotocopias a custe cero,
dispositivos e mesmo conexión a Internet).

- De ser preciso, ofrecerásenlle explicacións e material adicional que poidan contribuír a reducir ou facer desaparecer
as desigualdades en orixe.

- De ser preciso, xestionarase a participación deste alumnado nas actividades complementarias e extraescolares que
o Departamento organice.

- Na medida do posible, porase en valor transversalmente a orixe xeográfica, étnica ou cultural deste alumnado.

- Na medida do posible, evidenciaranse transversalmente os aspectos en común entre este alumnado e o resto do
grupo de referencia (ex. idade, lugar de residencia, gustos musicais, etc.), favorecendo a integración e cohesión do
grupo.

- Farase un seguimento estreito da asistencia, rendemento, hixiene, alimentación, etc. deste alumnado, informando
rigurosamente ao profesorado titor.

e) O alumnado con altas capacidades intelectuais.
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Este alumnado caracterízase por un potencial elevado nalgunha ou nalgunhas áreas do desempeño humano, en
comparación cun grupo de referencia. Adoita ter un alto nivel de creatividade e persistencia nas tarefas de alta
complexidade intelectual ligadas ás súas áreas de interes. Cómpre, por tanto, identificalas.

- Adaptaranse as explicacións e os materiais, aportando complexidade e profundidade na medida en que sexan
adquiridos.

-Proporanse actividades similares ás do grupo de referencia, aínda que cun grao de complexidade ou extensión
superior, atendendo as demandas de carácter máis profundo do alumnado con niveis de partida máis avanzados ou
cun interese maior sobre o tema estudado, evitando así a desmotivación.

- Evitaranse as tarefas repetitivas, que adoitan incidir negativamente no nivel de motivación, promovendo as que
medren en complexidade e sexan variadas en temática e soporte.

- Na medida do posible, integraranse as áreas de intererese deste alumnado na temática dos materiais e proxectos.

- Proporase o intercambio de saberes cos iguais mediante traballo cooperativo e organizado.

- Proporánselle tarefas de ampliación que apelen á creatividade.

f) O alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo.

Este alumnado adoita presentar dificultades para acadar os obxectivos e as competencias que lle corresponderían
pola súa idade. Esas dificultades maniféstanse, especialmente, no descoñecemento dalgunha das linguas oficiais de
Galicia e/ou no desfasamento curricular.

É moi posible que este alumnado xa fose proposto para unha exención da segunda lingua estranxeira nos dous
primeiros cursos da ESO. De non ser así, e seguir cursando a materia en 3º ESO, pode ser necesario aplicar algunha
das MAD relacionadas a continuación:

- Adaptar os materiais e as explicacións, aportando máis das usuais para así paliar as carencias que poidan existir e
reducir as distancias co grupo de referencia.

- Sempre que sexa posible, levar a cabo actividades con material manipulativo, con soporte audiovisual e dixital.

-  Situar  estratéxicamente  este  alumnado na  aula,  co  fin  de  poder  supervisar  facilmente  os  seus  progresos  e
procurarlle certo apoio dos iguais.

- Adoptar un traballo en espiral, retomando o contido non adquirido inicialmente en momentos posteriores.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - Dereitos da infancia X X X X

ET.2 - Igualdade de xénero e
coeducación X X X X X X

ET.3 - Aprendizaxe reflexiva,
significativa e competencial
personalizada

X X X X X X

ET.4 - Educación para o
desarrollo sostible X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.5 - Educación para a
saúde, tamén emocional e
sexual

X X X X

ET.6 - Comprensión de
lectura X X X X X X

ET.7 - Expresión oral e escrita X X X X X X

ET.8 - Comunicación
audiovisual X X X X X

ET.9 - Competencia dixital X X X X X X

ET.10 - Emprendemento
social e empresarial X X X

ET.11 - Fomento do espírito
crítico e científico X X X X X X

ET.12 -  Educación emocional
e en valores X X X X

ET.13 - Creatividade X X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Achegarase ao alumnado a realidade xeográfica e cultural de
Francia.

Visionado dalgún vídeo sobre Francia.

Observacións:
Non se teñen previstas ningunhas actividades complementarias.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Resultados de avaliación.

Nivel de satisfacción do alumnado.

Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.

Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.
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Adecuación da secuenciación dos CA para cada unha das unidades, temas ou proxectos.

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada CA.

Asociación de cada CA cos elementos transversais a desenvolver.

Adecuación da secuencia de traballo na aula.

Adecuación dos materiais didácticos utilizados.

Adecuación do libro de texto.

Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dunha proba e dunha avaliación.

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.

Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.

Grao de integración da competencia dixital no desenvolvemento da materia.

a) Enquisa: Ao final de cada avaliación e, especialmente, na avaliación final, farase un balance global dos resultados
obtidos no proceso educativo, o grado de cumprimento dos obxectivos, as necesidades e carencias, os erros e
acertos e, en definitiva, unha valoración completa da propia avaliación e da programación. Proporase unha enquisa
ao alumnado de cada grupo no que se imparte a materia.

Mediante esta enquisa, preténdese acadar información sobre o grao de satisfacción do alumnado respecto dos
seguintes temas:

- o material proporcionado (en todos os soportes).

- a práctica docente.

- os intrumentos de avaliación.

- os tempos asignados para facelos.

- os tempos de corrección.

- o sistema de puntuación e corrección.

b) Autoavaliación: Tamén se pretende fomentar a reflexión no alumnado sobre a súa aprendizaxe. Neste sentido, é
preciso recoller información sobre:

- percepción da súa progresión.

- tempo adicado á aprendizaxe da materia.

- estratexias empregadas na aprendizaxe da materia.

Coa autoavaliación pretendese:

a) Fomentar a coordinación do profesorado.

b) Mellorar a formación docente.

Descrición:
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c) Reforzar as medidas de atención a diversidade.

d) Crear unha cultura autoavaliadora.

c) Revisión e melloras: O Departamento levará de maneira conxunta e consensuada unha reflexión das medidas de
mellora a implantar de cara ao vindeiro curso que serán reflectidas na Memoria Final do Departamento.

Os mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica son de dous tipos:

1. Unha avaliación de progreso:

a)  Comprobarase  como  se  produce  realmente  o  axuste  de  obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,
procedementos e actividades á realidade do alumnado, ás súas necesidades e características e á realidade das
posibilidades educativas do centro.

b) Valorarase tal axuste nas reunións do Departamento de Francés e nas avaliacións e, no caso de resultar pouco
axeitado, modificarase durante o transcurso do ano académico.

2. Unha avaliación final:

a) Prestarase moita atención á porcentaxe de alumnado que, na súa avaliación final, non aprobe a materia Segunda
Lingua Estranxeira: Francés en cada curso.

b) Os erros detectados recolleranse na memoria final de curso como propostas de mellora para a elaboración da
programación do vindeiro curso académico.

d) Memoria final: Para esta autoavaliación, cómpre elaborar unha Memoria final, que inclúa:

- Enumeración das actividades realizadas e o seu grado de eficacia e cumprimento.

- Unha síntese reflexiva sobre os logros conseguidos.

- As dificultades atopadas.

- Os factores que influíron nas dificultades.

- Os aspectos que será preciso modificar e mellorar.

- As propostas de innovación necesarias.

- Unha valoración dos resultados da enquisa proposta.

- As medidas de atención á diversidade utilizadas.

- Valoración da metodoloxía empregada.

Está prevista a elaboración dunhas "TABOAS DE REVISIÓN E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA" con
indicadores de logro (rúbrica de 1 a 4) . Tamén se recollerán observacións e propostas de mellora.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

AVALIACIÓN

Na memoria de final de curso deixarase constancia dos seguintes puntos:
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a) Desvíos entre a programación inicial e a súa aplicación final, facendo propostas de reaxustes.

b) Resultados por UD e trimestre. Analizaranse as hipóteses sobre os motivos dos mellores e peores resultados. De
ser relevante, poderanse constrastar co número de sesións adicadas.

c) Resultados das enquisas realizadas para avaliar a práctica docente. Analizaranse os aspectos mellor puntuados,
buscando extendelos,  así  como os  que obteñan peor  puntuación,  co  fin  de  mellorar  de  cara  ao  seguinte  ano
académico. De ser relevante, tomaranse acordos sobre metodoloxía, temporalización, recursos, etc.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Esta programación vai dirixida á Bioloxía e Xeoloxía, como se recolle no Decreto 217/2022, do 29 de marzo, polo que
se establece o currículo da Educación Secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

A materia de Bioloxía e Xeoloxía, tanto na etapa da educación secundaria obrigatoria como no bacharelato, debe
contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave de cada etapa educativa, pondo especial atención na
adquisición da competencia científica en todas as súas dimensións. Non se trata, pois,  unicamente de adquirir
coñecementos relacionados coa bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado aprenda a observar e a reflexionar
sobre situacións reais, recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, iniciativa, motivación e moitos outros aspectos
que o leven a un mellor desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar social. A bioloxía e a xeoloxía
deberán tamén contribuír a que as persoas melloren a súa autoestima e a superar prexuízos, respectar diferenzas e
participar  na  toma de  decisións  democráticas  a  todos  os  niveis,  mediante  o  uso  do  diálogo  e  respectando  a
diversidade cultural.

Durante estas etapas perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir mellorando un nivel competencial
que conduza o alumnado a non perder o interese que ten desde o comezo da súa temperá actividade escolar por non
deixar de aprender.

Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos e a súa interacción coa
Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a conservación do ambiente ten para todos os seres vivos.
Tamén durante este ciclo, a materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción. O principal obxectivo é que
o alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle permitan coidar o seu corpo a nivel tanto físico como
mental,  así  como valorar  e  ter  unha actuación crítica  ante  a  información e  ante  actitudes sociais  que poidan
repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico, social e psicolóxico. Preténdese tamén que os alumnos e as
alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o ambiente polas repercusións que ten sobre a súa saúde.
Así mesmo, deben aprender a ser responsables das súas decisións diarias e das consecuencias que estas teñen na
súa saúde e no contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e no impacto da
calidade de vida das persoas.

Na etapa ESO, os bloques "Proxecto científico" e ¿A célula" son comúns a todos os cursos. Dado que a bioloxía e
xeoloxía son disciplinas de carácter científico, debemos ter sempre eses bloques como marco de referencia no
desenvolvemento do currículo. Non se trata, por tanto, de bloques illados e independentes dos demais, senón que
están implícitos en cada un deles e son a base para a súa concreción.

En Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de ESO, o currículo parte do mundo macroscópico, máis concreto, observable e
identificable polo alumnado (como a Terra no Universo, a biodiversidade no planeta Terra e os ecosistemas), para se
achegar en terceiro de ESO a un nivel máis abstracto (estudo microscópico da célula, o ser humano e a saúde, o
relevo terrestre e a súa evolución).

Finalmente, en cuarto curso de ESO iníciase o alumnado nas grandes teorías que permitiron o desenvolvemento máis
actual desta ciencia (a tectónica de placas, a teoría celular e a teoría da evolución), para finalizar co estudo dos
ecosistemas, as relacións tróficas entre os niveis e a interacción dos organismos entre eles e co medio, así como a
súa repercusión na dinámica e na evolución dos devanditos ecosistemas.

No bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en ESO, analizando con maior
detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que nela inflúen, así
como o comportamento da Terra como un planeta en continua actividade.

A xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase na composición, na
estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos movementos das placas e as súas
consecuencias (expansión oceánica, relevo terrestre, magmatismo, riscos xeolóxicos, etc.) e finalizar co estudo da
xeoloxía externa.

A bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición química, organización
celular  e  estudo  dos  tecidos  animais  e  vexetais).  Tamén se  desenvolve  e  completa  nesta  etapa  o  estudo  da
clasificación e a organización dos seres vivos, e moi en especial desde o punto de vista do seu funcionamento e da
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adaptación ao medio en que habitan.

Ao longo das etapas de ESO e bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado desenvolver as
competencias que se inclúen no currículo, así como as estratexias do método científico. Entre estas competencias
haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través da realización de tarefas en grupo que supoñan compilar e
organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar presentacións e defender as opinións propias en
debates na aula. Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a
expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar
actitudes conducentes á reflexión e á análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e
as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas básicas de seguridade e uso do
material de laboratorio.

En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de Bioloxía e Xeoloxía deberá
ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, baseado na realización de variadas e
adecuadas  tarefas  experimentais,  adaptadas  a  cada  nivel,  que  permitan  ao  alumnado  alcanzar  as  destrezas
necesarias no manexo de material de laboratorio, microscopios, material de campo, recollida de mostras, resolución
de problemas e todos os que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu
correcto  desenvolvemento.  Para  alcanzar  estes  obxectivos  ao  longo  do  currículo  preséntanse  actividades  de
laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se recolle
nos contidos.

Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESO e en bacharelato debe permitir que os alumnos e as alumnas
adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto por si mesmos/as, coas demais
persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu dispor; a ser responsables, capaces de ter criterios
propios e de manter o interese por aprender e descubrir.

O centro escolar no que se aplicará a Programación Didáctica é un Colexio privado concertado tipificado como dunha
liña;  posúe tres grupos de Educación Infantil, seis de Educación Primaria e catro da ESO;  en total, 13 grupos. En
xeral, o nivel socio-económico-cultural do alumnado é medio-baixo. A relación entre o centro escolar e os pais/nais é
boa; estes teñen interese e están ben informados das actividades que nel se realizan. A Asociación de Nais e Pais de
Alumnos (ANPA) colabora nas actividades complementarias e extraescolares, o cal indica unha actitude positiva cara
a educación dos nenos/as.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 -  Interpretar  e  transmitir  información e
datos  científicos  argumentando  sobre  eles  e
utilizando  diferentes  formatos  para  analizar
conceptos e procesos das ciencias biolóxicas e
xeolóxicas.

1-2-5 4 2-3 4

OBX2  -  Identificar,  localizar  e  seleccionar
información,  contrastando  a  súa  veracidade,
organizándoa e  avaliándoa criticamente  para
resolver preguntas relacionadas coas ciencias
biolóxicas e xeolóxicas.

3 1 4 1-2-3-4-
5 4

OBX3 -  Planificar  e  desenvolver  proxectos  de
invest igac ión ,  segu indo  os  pasos  das
metodoloxías  científicas  e  cooperando  cando
sexa  necesario  para  indagar  en  aspectos
relacionados  coas  ciencias  xeolóxicas  e
biolóxicas.

1-2 2-3-4 1-2 3 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Utilizar o razoamento e o pensamento
computacional,  analizando  criticamente  as
respostas  e  solucións  e  reformulando  o
procedemento, de ser necesario, para resolver
problemas  ou  dar  explicación  a  procesos  da
vida  cotiá  relacionados  coa  bioloxía  e  coa
xeoloxía.

1-2 5 5 1-3 4

OBX5  -  Analizar  os  efectos  de  determinadas
accións  sobre  o  medio  ambiente  e  a  saúde
baseándose  nos  fundamentos  das  ciencias
biolóxicas e da Terra para promover e adoptar
hábitos que eviten ou minimicen os impactos
ambientais  negativos,  que sexan compatibles
cun desenvolvemento sostible e que permitan
manter  e  mellorar  a  saúde  individual  e
colectiva.

2-5 4 1-2 3-4 1

OBX6 -  Analizar  os  elementos  dunha  paisaxe
concreta valorándoo como patrimonio natural e
utilizando  coñecementos  sobre  xeoloxía  e
ciencias  da Terra para explicar  a  súa historia
xeolóxica, propoñer accións encamiñadas á súa
protección e identificar posibles riscos naturais.

1-2-4-5 1 4 1 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO método científico1 10

Breve introducción sobre o método
científico, materiais de laboratorio e
normas de seguridade. Estes conceptos
permitirán establecer a base de
coñecementos para os diferentes proyectos
e prácticas de laboratorio que realizaremos
ó longo de todo o curso.

10

XA xeosfera: as rochas e os
minerais2 11

Estudaremos o concepto de xeosfera, a súa
estrutura e compoñentes. Remataremos co
estudo dos recursos da xeosfera que son
aproveitados  polo ser humano.

10

XA modelaxe do relevo3 10Estudaremos os distintos tipos de modelaxe
do terreo polos axentes físicos e biolóxicos. 10

XA atmosfera e a hidrosfera4 10

Estudaremos a estrutura da atmosfera, a
súa composición e a relación cos seres
vivos, tendo especial importancia a
contaminación. Tamén estudaremos a
hidrosfera, o ciclo da auga e os seus usos.

10

Os seres vivos X5 11

Estudaremos as condicións da Terra para a
vida e a composición dos seres vivos.
Tamén estudaremos a unidade máis básica
da vida, a célula, xunto coas funcións vitais,
a clasificación dos seres vivos e os distintos
reinos vivos.

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Os moneras, protistas e fungos X6 10
Estudaremos o reino moneras, o protistas
(incluindo os protozoos e as algas) e os
fungos.

10

As plantas X7 11
Estudaremos a clasificación das plantas, as
súas funcións vitais e por último a relación
deste reino co medio e os seres vivos.

10

XOs animais8 11
Estudaremos a clasificación do reino
animal, as súas funcións vitais e por último
a relación deste reino co medio e os seres
vivos.

10

XOs ecosistemas9 10

Estudaremos o concepto de ecosistema e
os factores bióticos e abióticos. Tamén
abordaremos a relación entre cadenas e
redes tróficas. Por último veremos os tipos
de ecosistemas.

10

XOs ecosistemas e o ser humano10 11Estudaremos como o ser humano utiliza,
altera e protexe os seres vivos. 10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O método científico

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas e hipóteses no marco do
método científico.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos,
teorías conspiradoras e crenzas
infundadas.

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Deseñar e realizar a experimentación e a
toma de datos para responder preguntas
concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.
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Contidos

- Métodos de observación e de toma de datos de fenómenos naturais.

- Deseño de controis experimentais (positivos e negativos) e argumentación sobre a súa esencialidade para obter
resultados obxectivos e fiables nun experimento.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

2

Título da UDUD

A xeosfera: as rochas e os minerais

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 54

CA3.1 - Explicar as características que fan que a
Terra sexa un planeta habitable.

Explicar as características que fan que a
Terra sexa un planeta habitable.

CA4.1 - Identificar e clasificar distintos minerais
mediante a observación das súas características e
propiedades.

 Identificar e clasificar distintos minerais .

CA4.2 - Recoñecer diferentes rochas a través da súa
clasificación en función da orixe e/ou dos minerais
que as forman.

Recoñecer diferentes rochas a través da
súa clasificación.

CA4.3 - Localizar rochas e minerais da contorna
seleccionando información mediante o uso correcto
de diferentes fontes.

Localizar rochas e minerais da contorna .

CA4.4 - Describir a importancia dos minerais e das
rochas na sociedade relacionándoos coas súas
aplicacións na vida cotiá.

Describir a importancia dos minerais e
das rochas na sociedade .

CA4.5 - Valorar unha explotación sostible dos
recursos xeolóxicos identificando os principais
impactos que causa.

Valorar unha explotación sostible dos
recursos xeolóxicos.

CA4.6 - Explicar a estrutura e a composición básica
da xeosfera diferenciando as características xerais
das capas que a forman.

Explicar a estrutura e a composición
básica da xeosfera.

CA4.7 - Relacionar a litosfera e o movemento das
placas coas estruturas xeolóxicas que se orixinan
nos bordos integrándoas na teoría da tectónica de
placas.

 Relacionar a litosfera e o movemento das
placas coas estruturas xeolóxicas que se
orixinan nos bordos.

CA5.1 - Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e información
achegados, o razoamento lóxico ou recursos dixitais.

Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e
información achegados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 46

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos cunha actitude crítica
e chegando a conclusións fundamentadas.

Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información de distintas fontes e citándoas
correctamente.

 Resolver cuestións sobre bioloxía e
xeoloxía.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos
biolóxicos ou xeolóxicos.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos,
teorías conspiradoras e crenzas
infundadas...

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as ferramentas
dixitais adecuadas, interpretando os resultados e a
información obtida a través da experimentación e da
observación de campo.

Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as
ferramentas dixitais adecuadas.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha
función concreta.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar a contribución da ciencia á
sociedade e o labor de persoas dedicadas
a ela con independencia da súa etnia,
sexo ou cultura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada
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Contidos

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- A biosfera. Características que fan da Terra un planeta habitable.

- Os minerais: características, propiedades e clasificación.

- As rochas e a súa clasificación: sedimentarias, metamórficas e ígneas. O ciclo das rochas.

- Identificación de rochas e minerais relevantes da contorna.

- Aplicacións dos minerais e das rochas na vida cotiá.

- Explotación sostible dos recursos xeolóxicos. Os recursos xeolóxicos en Galicia.

- Estrutura e composición básica da xeosfera: codia, manto e núcleo.

- Introdución á teoría da tectónica de placas.

- A litosfera e o movemento das placas.

- Estruturas xeolóxicas nos bordos das placas.

- Interaccións entre a atmosfera, a hidrosfera, a xeosfera e a biosfera. O seu papel na edafoxénese e no modelado
do relevo e a súa importancia para a vida. As funcións do solo.

3

Título da UDUD

A modelaxe do relevo

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 28

CA4.7 - Relacionar a litosfera e o movemento das
placas coas estruturas xeolóxicas que se orixinan
nos bordos integrándoas na teoría da tectónica de
placas.

Relacionar a litosfera e o movemento das
placas coas estruturas xeolóxicas que se
orixinan nos bordos.

CA5.1 - Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e información
achegados, o razoamento lóxico ou recursos dixitais.

Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e
información achegados.

CA5.2 - Interpretar a paisaxe analizando os seus
elementos e reflexionando sobre o impacto
ambiental derivados de determinadas accións
humanas.

Interpretar a paisaxe analizando os seus
elementos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 72

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos cunha actitude crítica
e chegando a conclusións fundamentadas.

Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información de distintas fontes e citándoas
correctamente.

Resolver cuestións sobre bioloxía e
xeoloxía localizando, seleccionando e
organizando información de distintas
fontes.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos
biolóxicos ou xeolóxicos.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos,
teorías conspiradoras e crenzas
infundadas...

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as ferramentas
dixitais adecuadas, interpretando os resultados e a
información obtida a través da experimentación e da
observación de campo.

Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as
ferramentas dixitais adecuadas.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha
función concreta.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar a contribución da ciencia á
sociedade e o labor de persoas dedicadas
a ela con independencia da súa etnia,
sexo ou cultura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada
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Contidos

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Introdución á teoría da tectónica de placas.

- A litosfera e o movemento das placas.

- Estruturas xeolóxicas nos bordos das placas.

- Interaccións entre a atmosfera, a hidrosfera, a xeosfera e a biosfera. O seu papel na edafoxénese e no modelado
do relevo e a súa importancia para a vida. As funcións do solo.

4

Título da UDUD

A atmosfera e a hidrosfera

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 44

CA3.1 - Explicar as características que fan que a
Terra sexa un planeta habitable.

Explicar as características que fan que a
Terra sexa un planeta habitable.

CA5.1 - Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e información
achegados, o razoamento lóxico ou recursos dixitais.

Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e
información achegados.

CA5.3 - Analizar as funcións da atmosfera e o seu
papel esencial para a vida na Terra reflexionando
sobre a importancia do efecto invernadoiro.

Analizar as funcións da atmosfera e o seu
papel esencial para a vida na Terra.

CA5.4 - Analizar as funcións da hidrosfera e o seu
papel esencial para a vida na Terra reflexionando
sobre a importancia do ciclo da auga.

Analizar as funcións da hidrosfera e o seu
papel esencial para a vida na Terra.

CA5.5 - Recoñecer os impactos ambientais sobre a
hidrosfera e a atmosfera debidos á acción humana
relacionándoos coas súas causas e consecuencias no
medio.

Recoñecer os impactos ambientais sobre
a hidrosfera e a atmosfera debidos á
acción humana.

CA5.6 - Comprender o papel determinante da
atmosfera, hidrosfera, biosfera e xeosfera na
edafoxénese, así como a súa influencia no modelado
terrestre, identificando as funcións do solo.

Comprender o papel determinante da
atmosfera, hidrosfera, biosfera e xeosfera
na edafoxénese.

TI 56

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos cunha actitude crítica
e chegando a conclusións fundamentadas.

Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información de distintas fontes e citándoas
correctamente.

Resolver cuestións sobre bioloxía e
xeoloxía.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos
biolóxicos ou xeolóxicos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos,
teorías conspiradoras e crenzas
infundadas...

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as ferramentas
dixitais adecuadas, interpretando os resultados e a
información obtida a través da experimentación e da
observación de campo.

Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as
ferramentas dixitais adecuadas.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha
función concreta.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar a contribución da ciencia á
sociedade e o labor de persoas dedicadas
a ela con independencia da súa etnia,
sexo ou cultura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- A biosfera. Características que fan da Terra un planeta habitable.

- A atmosfera. Composición e estrutura.

- Importancia da atmosfera para a existencia da vida na Terra.

- Impactos ambientais sobre a atmosfera. O incremento do efecto invernadoiro e a contaminación atmosférica.
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Contidos

- A hidrosfera. Distribución da auga na Terra. Propiedades e ciclo da auga.

- Importancia da auga para os seres vivos.

- Impactos ambientais sobre a hidrosfera. Contaminación e xestión sostible da auga.

- Interaccións entre a atmosfera, a hidrosfera, a xeosfera e a biosfera. O seu papel na edafoxénese e no modelado
do relevo e a súa importancia para a vida. As funcións do solo.

5

Título da UDUD

Os seres vivos

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 54

CA2.1 - Facilitar a comprensión e a análise de
información sobre procesos biolóxicos ou traballos
científicos transmitíndoa de forma clara e utilizando
a terminoloxía e os formatos adecuados.

Facilitar a comprensión e a análise de
información sobre procesos biolóxicos ou
traballos científicos.

CA2.2 - Recoñecer que os seres vivos están
constituídos por células indicando as características
que os diferencian da materia inerte.

Recoñecer que os seres vivos están
constituídos por células.

CA2.3 - Describir a célula como unidade estrutural e
funcional dos seres vivos identificando as súas
estruturas básicas e recoñecendo as súas funcións
vitais.

Describir a célula como unidade estrutural
e funcional dos seres vivos identificando
as súas estruturas básicas.

CA2.4 - Identificar as estruturas básicas dos
diferentes tipos de células empregando distintas
estratexias de observación e comparación.

 Identificar as estruturas básicas dos
diferentes tipos de células.

CA2.5 - Identificar os virus como entidades biolóxicas
acelulares.

Identificar os virus como entidades
biolóxicas acelulares.

CA3.1 - Explicar as características que fan que a
Terra sexa un planeta habitable.

Explicar as características que fan que a
Terra sexa un planeta habitable.

CA3.3 - Describir as características xerais dos
grandes grupos de seres vivos utilizando as claves
para a identificación e a clasificación de seres vivos.

Describir as características xerais dos
grandes grupos de seres vivos.

CA3.4 - Comprender o proceso evolutivo localizando
e analizando algúns exemplos de adaptacións dos
seres vivos.

Comprender o proceso evolutivo .

CA5.1 - Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e información
achegados, o razoamento lóxico ou recursos dixitais.

Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e
información achegados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 46

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos cunha actitude crítica
e chegando a conclusións fundamentadas.

Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos .

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información de distintas fontes e citándoas
correctamente.

Resolver cuestións sobre bioloxía e
xeoloxía.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos
biolóxicos ou xeolóxicos.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos,
teorías conspiradoras e crenzas
infundadas...

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as ferramentas
dixitais adecuadas, interpretando os resultados e a
información obtida a través da experimentación e da
observación de campo.

Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as
ferramentas dixitais adecuadas.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha
función concreta.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar a contribución da ciencia á
sociedade e o labor de persoas dedicadas
a ela con independencia da súa etnia,
sexo ou cultura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada
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Contidos

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Concepto de ser vivo.

- A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos.

- Estrutura básica da célula. Tipos de células: procariotas e eucariotas.

- Funcións vitais:

- Nutrición: autotrofa e heterotrofa. A fotosíntese.

- Relación.

- Reprodución: sexual e asexual.

- Observación e comparación de tipos de células ao microscopio e outros medios (vídeos, fotografías...) mediante
distintas estratexias e destrezas.

- Formas acelulares: os virus.

- A biosfera. Características que fan da Terra un planeta habitable.

- Diferenciación e clasificación dos reinos monera, protoctista, fungi, vexetal e animal.

- A hidrosfera. Distribución da auga na Terra. Propiedades e ciclo da auga.

- Importancia da auga para os seres vivos.

6

Título da UDUD

Os moneras, protistas e fungos

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 28

CA3.2 - Recoñecer os criterios que serven para
clasificar os seres vivos identificando as principais
categorías taxonómicas ás que pertencen os animais
e as plantas máis comúns.

Recoñecer os criterios que serven para
clasificar os seres vivos.

CA3.3 - Describir as características xerais dos
grandes grupos de seres vivos utilizando as claves
para a identificación e a clasificación de seres vivos.

Describir as características xerais dos
grandes grupos de seres vivos.

CA3.4 - Comprender o proceso evolutivo localizando
e analizando algúns exemplos de adaptacións dos
seres vivos.

Comprender o proceso evolutivo .
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 72

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos cunha actitude crítica
e chegando a conclusións fundamentadas.

Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a
información obtida en diferentes
formatos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información de distintas fontes e citándoas
correctamente.

Resolver cuestións sobre bioloxía e
xeoloxía.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos
biolóxicos ou xeolóxicos.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos,
teorías conspiradoras e crenzas
infundadas...

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as ferramentas
dixitais adecuadas, interpretando os resultados e a
información obtida a través da experimentación e da
observación de campo.

Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as
ferramentas dixitais adecuadas.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar dentro dun proxecto científico .

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar a contribución da ciencia á
sociedade e o labor de persoas dedicadas
a ela con independencia da súa etnia,
sexo ou cultura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada
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Contidos

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Diferenciación e clasificación dos reinos monera, protoctista, fungi, vexetal e animal.

- Os principais grupos taxonómicos: observación de especies da contorna e clasificación a partir das súas
características distintivas

- As especies da contorna: estratexias de identificación (guías, claves dicotómicas, ferramentas dixitais, visu...).

- Estratexias de recoñecemento das especies máis comúns dos ecosistemas da contorna (guías, claves dicotómicas,
ferramentas dixitais, visu¿).

- O proceso evolutivo. Introdución aos conceptos da selección natural e as adaptacións ao medio.

7

Título da UDUD

As plantas

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 28

CA3.2 - Recoñecer os criterios que serven para
clasificar os seres vivos identificando as principais
categorías taxonómicas ás que pertencen os animais
e as plantas máis comúns.

Recoñecer os criterios que serven para
clasificar os seres vivos.

CA3.3 - Describir as características xerais dos
grandes grupos de seres vivos utilizando as claves
para a identificación e a clasificación de seres vivos.

Describir as características xerais dos
grandes grupos de seres vivos.

CA3.4 - Comprender o proceso evolutivo localizando
e analizando algúns exemplos de adaptacións dos
seres vivos.

Comprender o proceso evolutivo .

TI 72

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos cunha actitude crítica
e chegando a conclusións fundamentadas.

Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información de distintas fontes e citándoas
correctamente.

 Resolver cuestións sobre bioloxía e
xeoloxía.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos
biolóxicos ou xeolóxicos.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos,
teorías conspiradoras e crenzas
infundadas...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as ferramentas
dixitais adecuadas, interpretando os resultados e a
información obtida a través da experimentación e da
observación de campo.

Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as
ferramentas dixitais adecuadas.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha
función concreta.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar a contribución da ciencia á
sociedade e o labor de persoas dedicadas
a ela con independencia da súa etnia,
sexo ou cultura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Diferenciación e clasificación dos reinos monera, protoctista, fungi, vexetal e animal.

- Os principais grupos taxonómicos: observación de especies da contorna e clasificación a partir das súas
características distintivas

- As especies da contorna: estratexias de identificación (guías, claves dicotómicas, ferramentas dixitais, visu...).

- Estratexias de recoñecemento das especies máis comúns dos ecosistemas da contorna (guías, claves dicotómicas,
ferramentas dixitais, visu¿).

- O proceso evolutivo. Introdución aos conceptos da selección natural e as adaptacións ao medio.
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8

Título da UDUD

Os animais

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 28

CA3.2 - Recoñecer os criterios que serven para
clasificar os seres vivos identificando as principais
categorías taxonómicas ás que pertencen os animais
e as plantas máis comúns.

Recoñecer os criterios que serven para
clasificar os seres vivos .

CA3.3 - Describir as características xerais dos
grandes grupos de seres vivos utilizando as claves
para a identificación e a clasificación de seres vivos.

Describir as características xerais dos
grandes grupos de seres vivos.

CA3.4 - Comprender o proceso evolutivo localizando
e analizando algúns exemplos de adaptacións dos
seres vivos.

Comprender o proceso evolutivo .

TI 72

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos cunha actitude crítica
e chegando a conclusións fundamentadas.

Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a
información obtida en diferentes formatos
.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información de distintas fontes e citándoas
correctamente.

Resolver cuestións sobre bioloxía e
xeoloxía localizando, seleccionando e
organizando información de distintas
fontes.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos
biolóxicos ou xeolóxicos.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos,
teorías conspiradoras e crenzas
infundadas...

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as ferramentas
dixitais adecuadas, interpretando os resultados e a
información obtida a través da experimentación e da
observación de campo.

Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as
ferramentas dixitais adecuadas.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha
función concreta.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

 Valorar a contribución da ciencia á
sociedade e o labor de persoas dedicadas
a ela con independencia da súa etnia,
sexo ou cultura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Diferenciación e clasificación dos reinos monera, protoctista, fungi, vexetal e animal.

- Os principais grupos taxonómicos: observación de especies da contorna e clasificación a partir das súas
características distintivas

- As especies da contorna: estratexias de identificación (guías, claves dicotómicas, ferramentas dixitais, visu...).

- Estratexias de recoñecemento das especies máis comúns dos ecosistemas da contorna (guías, claves dicotómicas,
ferramentas dixitais, visu¿).

- O proceso evolutivo. Introdución aos conceptos da selección natural e as adaptacións ao medio.

9

Título da UDUD

Os ecosistemas

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 49

CA3.1 - Explicar as características que fan que a
Terra sexa un planeta habitable.

Explicar as características que fan que a
Terra sexa un planeta habitable.

CA5.1 - Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e información
achegados, o razoamento lóxico ou recursos dixitais.

Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e
información achegados.

CA5.6 - Comprender o papel determinante da
atmosfera, hidrosfera, biosfera e xeosfera na
edafoxénese, así como a súa influencia no modelado
terrestre, identificando as funcións do solo.

Comprender o papel determinante da
atmosfera, hidrosfera, biosfera e xeosfera
na edafoxénese.

CA6.1 - Coñecer os compoñentes dun ecosistema
establecendo as relacións existentes entre eles.

Coñecer os compoñentes dun ecosistema
.

CA6.2 - Explicar as características xerais dos
principais ecosistemas terrestres e acuáticos
facendo unha especial referencia aos ecosistema
galegos.

Explicar as características xerais dos
principais ecosistemas terrestres e
acuáticos.

CA6.3 - Identificar nun ecosistema os factores
desencadeantes de desequilibrios indicando
estratexias para restablecelos e difundindo accións
que favorezan a conservación medioambiental.

Identificar nun ecosistema os factores
desencadeantes de desequilibrios.

CA6.5 - Recoñecer a información con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas etc. e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información con base
científica distinguíndoa de
pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas.

TI 51

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos cunha actitude crítica
e chegando a conclusións fundamentadas.

Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a
información obtida en diferentes
formatos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información de distintas fontes e citándoas
correctamente.

Resolver cuestións sobre bioloxía e
xeoloxía localizando, seleccionando e
organizando información de distintas
fontes.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos
biolóxicos ou xeolóxicos.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos,
teorías conspiradoras e crenzas
infundadas...

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

 Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as ferramentas
dixitais adecuadas, interpretando os resultados e a
información obtida a través da experimentación e da
observación de campo.

Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as
ferramentas dixitais adecuadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha
función concreta.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar a contribución da ciencia á
sociedade e o labor de persoas dedicadas
a ela con independencia da súa etnia,
sexo ou cultura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- O proceso evolutivo. Introdución aos conceptos da selección natural e as adaptacións ao medio.

- Interaccións entre a atmosfera, a hidrosfera, a xeosfera e a biosfera. O seu papel na edafoxénese e no modelado
do relevo e a súa importancia para a vida. As funcións do solo.

- Os ecosistemas:

- Elementos bióticos e abióticos. Relacións intraespecíficas e interespecíficas.

- Exemplos da contorna.

10

Título da UDUD

Os ecosistemas e o ser humano

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 54

CA4.5 - Valorar unha explotación sostible dos
recursos xeolóxicos identificando os principais
impactos que causa.

Valorar unha explotación sostible dos
recursos xeolóxicos.

CA5.1 - Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e información
achegados, o razoamento lóxico ou recursos dixitais.

Explicar procesos biolóxicos ou xeolóxicos
utilizando coñecementos, datos e
información achegados.

CA5.2 - Interpretar a paisaxe analizando os seus
elementos e reflexionando sobre o impacto
ambiental derivados de determinadas accións
humanas.

Interpretar a paisaxe analizando os seus
elementos.

CA5.5 - Recoñecer os impactos ambientais sobre a
hidrosfera e a atmosfera debidos á acción humana
relacionándoos coas súas causas e consecuencias no
medio.

Recoñecer os impactos ambientais sobre
a hidrosfera e a atmosfera.

CA6.3 - Identificar nun ecosistema os factores
desencadeantes de desequilibrios indicando
estratexias para restablecelos e difundindo accións
que favorezan a conservación medioambiental.

 Identificar nun ecosistema os factores
desencadeantes de desequilibrios.

CA6.4 - Analizar criticamente a solución a un
problema ambiental relacionándoo con fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

Analizar criticamente a solución a un
problema ambiental .

CA6.5 - Recoñecer a información con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas etc. e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información con base
científica distinguíndoa de
pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas.

CA6.6 - Relacionar con fundamentos científicos a
preservación da biodiversidade, a conservación do
medio ambiente, a protección dos seres vivos da
contorna, o desenvolvemento sostible e a calidade
de vida.

Relacionar con fundamentos científicos a
preservación da biodiversidade, a
conservación do medio ambiente, a
protección dos seres vivos da contorna, o
desenvolvemento sostible e a calidade de
vida.

CA6.7 - Propoñer e adoptar hábitos sostibles
analizando dunha maneira crítica as actividades
propias e alleas a partir dos propios razoamentos,
dos coñecementos adquiridos e da información
dispoñible.

Propoñer e adoptar hábitos sostibles
analizando dunha maneira crítica as
actividades propias e alleas.

TI 46

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos cunha actitude crítica
e chegando a conclusións fundamentadas.

Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información de distintas fontes e citándoas
correctamente.

Resolver cuestións sobre bioloxía e
xeoloxía localizando, seleccionando e
organizando información de distintas
fontes.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos
biolóxicos ou xeolóxicos.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos,
teorías conspiradoras e crenzas
infundadas...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as ferramentas
dixitais adecuadas, interpretando os resultados e a
información obtida a través da experimentación e da
observación de campo.

Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante o formato e as
ferramentas dixitais adecuadas.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha
función concreta.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar a contribución da ciencia á
sociedade e o labor de persoas dedicadas
a ela con independencia da súa etnia,
sexo ou cultura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Explotación sostible dos recursos xeolóxicos. Os recursos xeolóxicos en Galicia.

- A atmosfera. Composición e estrutura.

- Impactos ambientais sobre a atmosfera. O incremento do efecto invernadoiro e a contaminación atmosférica.

- O cambio climático.

- A hidrosfera. Distribución da auga na Terra. Propiedades e ciclo da auga.

- Impactos ambientais sobre a hidrosfera. Contaminación e xestión sostible da auga.
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Contidos

- Os ecosistemas:

- Importancia da conservación dos ecosistemas, a biodiversidade e a implantación dun modelo de desenvolvemento
sostible.

- Exemplos da contorna.

- Impactos sobre os ecosistemas ocasionados por actividades humanas.

- Importancia da adquisición dos hábitos sostibles (consumo responsable, prevención e xestión de residuos, respecto
ao medio ambiente).

4.1. Concrecións metodolóxicas

As  propostas  pedagóxicas  elaboraranse  tendo  en  conta  a  atención  á  diversidade  e  os  diferentes  ritmos  de
aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si  mesmos e promovendo a aprendizaxe en equipo. A
metodoloxía  didáctica  será  activa  e  participativa,  favorecendo o  traballo  individual  do  alumnado e  o  traballo
cooperativo.

Así mesmo, traballaranse os valores transversais fomentando especialmente a comprensión lectora e a integración e
o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula.

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS

No proceso de ensinanza e aprendizaxe han de asegurar distintos tipos de aprendizaxe:

1: Aprendizaxe significativa. Partindo dos coñecementos previos, os alumnos e alumnas han de de ser capaces de
aprender a aprender, para poder establecer relacións entre a materia e a súa propia realidade.

2: Aprendizaxe funcional. Os novos contidos deberán ser empregados polos alumnos/as cando así estes o precisen.
Para iso débese facer unha memorización comprensiva e razoada.

3: Aprendizaxe cooperativa. Traballar a materia en grupo, no laboratorio, no desenvolvemento de proxectos de
investigación ou mediante debates, aumentará o interese pola mesma.

4: Aprendizaxe mediante o emprego das TICs. Coa utilización de Internet, de vídeos divulgativos e do encerado
dixital, que será utilizado como apoio constante ás explicacións.

TIPOS DE ACTIVIDADES E PROXECTOS

A metodoloxía  didáctica adaptarase ás  características  de cada alumno/a,  favorecendo a súa capacidade para
aprender por si mesmo/a e para traballar en equipo, iniciándoo no coñecemento da realidade de acordo cos principios
básicos do método científico. Ademais terase en conta:

- Incorporación da dimensión práctica ás áreas.

- Fomentar o traballo en equipo.

- Fomentar a capacidade de autonomía do alumnado e desenvolver a capacidade de aprender a aprender.

DESENVOLVEMENTO DAS UNIDADES

O fío condutor que se seguirá á hora de desenvolver as distintas unidades didácticas será o seguinte:

a) Introdución á unidade didáctica.
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b) Análise dos coñecementos previos dos alumnado.

c) Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade.

d) Resumo e síntese dos contidos da unidade.

TIPOS DE AGRUPAMENTOS

As diversas formas de agrupamento que se utilizarán, divídense en cuatro tipos:

- Gran grupo.

- Parellas.

- Equipos de traballo cooperativo.

- Traballo individual.

CONTRIBUCIÓN A PLANS E PROXECTOS

Preténdese realizar unha adecuada contribución ao Plan Lector do Centro, coa proposta de lectura voluntaria de
distintos libros relacionados coa materia, así como coa lecturas de artigos xornalísticos e textos do libro do alumno/a.

Así mesmo, contribuirase ao Plan TICs coa proxección de vídeos, traballos na aula de informática, clases expositivas
empregando presentacións dixitais, avaliacións interactivas e kahoots.

A  materia  tamén deberá  contribuír  a  outros  plans  incluídos  no  Proxecto  Educativo  do  centro  como o  Plan  de
Actividades do Departamento de Orientación,  o Plan de Acción Titorial,  o Plan de Atención á Diversidade ou o
Proxecto Lingüístico de Centro, tendo presente en todo momento a Programación Xeral Anual que se redactou a inicio
de curso.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Ordenador e material E-Dixgal.

Recursos fotocopiables  que recollen actividades de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das
competencias; fichas de autoavaliación e a Adaptación curricular.

Pizarra dixital e canon.

Material audiovisual.

Internet.

Libros do fondo do colexio.

Caderno do alumno.

Material de laboratorio.

O espazo habitual no que se desenvolverán as clases consiste nunha aula convenientemente equipada cun encerado
dixital e outro tradicional, dispoñendo o alumnado de pupitres individuais, o que facilitará os necesarios cambios na
súa distribución para o traballo en parellas ou grupal.

O espazo empregado para as clases prácticas será o laboratorio de ciencias, dotado do instrumental e materiais
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presentes de xeito habitual nun laboratorio escolar.

No que se refire ás ferramentas que centrarán o traballo do alumnado na aula, as principais serán o libro de texto  e o
caderno, recurso indispensable que será solicitado periodicamente para a súa avaliación.

Entre os recursos impresos mencionados destacan as fichas de comprensión lectora, os guións de prácticas, as fichas
de actividades de consolidación e as actividades de reforzo e de ampliación específicas para cada alumno.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao inicio de curso, nas primeiras sesións, realizarase unha proba inicial baseada en competencias e contidos básicos.
O seu obxectivo é facilitar información sobre distintos aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento das
destrezas da materia así como posibles dificultades de aprendizaxe ou capacidades por riba da media do grupo. Dita
información servirá para programar as adaptacións precisas, así como as actividades de reforzo e ampliación no caso
de ser necesarias.

Os resultados de dita proba daranse a coñecer durante unha reunión establecida polo centro ao inicio do curso e na
que se atopará a totalidade da xunta avaliadora. En función dos resultados obtidos, e sempre coa intervención do
Departamento de Orientación levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Proba
escrita 0 54 28 44 54 28 28 28 49 54

Táboa de
indicadores 100 46 72 56 46 72 72 72 51 46

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Proba
escrita 37

Táboa de
indicadores 63

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Ao final de cada unidade didáctica realizarase unha proba escrita cos contidos específicos asociados aos criterios de
avaliación.En cada unha das tres avaliacións, realizarase unha media aritmética das notas das probas escritas. Esta
media, representará o 70% da nota da avaliación.

O outro 30%, vén definido polos criterios de avaliación pertencentes ao Bloque 1 que se recollen nas táboas de
indicadores. Estes criterios de avaliación, estarán asociados a distintas rúbricas e listas de cotexo que se analizarán
en distintos procedementos de avaliación ao longo de todas as unidades:

Criterios de cualificación:
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- Prácticas de laboratorio

- Traballos cooperativos

- Traballos individuais

- Caderno de aula

- Proxecto científico

- Fichas de actividades de consolidación

- Fichas de actividades de reforzo

- Fichas de actividades de ampliación

Polo tanto, os pesos para o cálculo da nota final en cada avaliación estarán representados por:

70% probas escritas

30% táboas de indicadores

A nota da avaliación final será calculada como a media aritmética das notas das tres avaliacións parciais.

Criterios de recuperación:

Cando un alumno/a non supere unha avaliación, realizaráselle unha proba escrita baseada nos criterios mínimos de
aceptación das unidades asociadas a esa avaliación. A avaliación será superada cando a súa nota sexa igual ou
superior a 5.

Cando un alumno/a teña dúas ou tres avaliacións suspensas, terá a oportunidade de facer unha proba extraordinaria
baseada criterios mínimos de aceptación das unidades correspondentes. A avaliación será superada cando a súa nota
sexa igual ou superior a 5.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Ao tratarse este curso do primeiro da correspondente etapa educativa, non se pode dar o caso de que o alumnado
deba recuperar materia algunha pendente do curso anterior. O que si pode ocorrer é que o alumno ou alumna teña
promocionado dende o último curso de Educación Primaria sen ter superado a correspondente materia de Ciencias da
Natureza. De suceder isto, realizarase un seguimento individualizado do alumno ou alumna a fin de considerar a
necesidade de establecer o preceptivo reforzo educativo dirixido a garantir que no seu caso o proceso de ensino non
se vexa afectado por este feito.

Para os alumnos/as que se atopen cursando 2o da ESO coa materia suspensa tomaranse as medidas acordadas no
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, en concordancia coas directrices que marque o programa de reforzo para a
recuperación de materias pendentes.

6. Medidas de atención á diversidade

Para os alumnos con Necesidades Específicas de Apoio Educativo serán deseñadas de xeito específico actividades en
cada unha das unidades didácticas (enunciados curtos, unir, completar, ordenar, sinalar...), así como probas escritas
adaptadas ás súas características específicas. Estas probas, se ben presentarán os mesmos contidos en concordancia
cos  criterios  de  avaliación,  estarán  formuladas  de  xeito  máis  directo  e  compostas  por  cuestións  análogas  ás
anteriormente  comentadas.  Todo  isto  sen  prexuízo  de  que  a  medida  que  avance  o  curso  poida  detectarse  a
necesidade  deste  tipo  de  actividades  individualizadas  noutros  alumnos/as  establecéndose,  de  ser  o  caso,  os
necesarios reforzos educativos.
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Por outra banda, tamén están previstas actividades de ampliación para aquel alumnado que presente un maior ritmo
de aprendizaxe. Tratarase de actividades motivadoras, que en todo caso vaian máis aló dos xa afianzados mínimos
da materia  e que supoñan un maior  desafío  na busca de información,  así  como a interrelación dos diferentes
contidos.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - ET.1 - Comprensión da
Lectura X X X X X X X X

ET.2 - ET.2 - Expresión Oral e
Escrita X X X X X X X X

ET.3 - ET.3 - Comunicación
Audiovisual X X X X X X X X

ET.4 - ET.4 - Competencia
dixital X X X X X X X X

ET.5 - ET.5 - Emprendemento
social e empresarial X X X X X X X X

ET.6 - ET.6 - Fomento do
espírito crítico e científico X X X X X X X X

ET.7 - ET.7 - Educación
emocional e en valores X X X X X X X X

ET.8 - ET.8 - Igualdade de
xénero X X X X X X X X

ET.9 - ET.9 - Creatividade X X X X X X X X

UD 9 UD 10

ET.1 - ET.1 - Comprensión da
Lectura X X

ET.2 - ET.2 - Expresión Oral e
Escrita X X

ET.3 - ET.3 - Comunicación
Audiovisual X X

ET.4 - ET.4 - Competencia
dixital X X

ET.5 - ET.5 - Emprendemento
social e empresarial X X

ET.6 - ET.6 - Fomento do
espírito crítico e científico X X

ET.7 - ET.7 - Educación
emocional e en valores X X

ET.8 - ET.8 - Igualdade de
xénero X X

ET.9 - ET.9 - Creatividade X X
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Observacións:
No deseño de actividades á hora de traballar en grupo:
- Fomentaranse de maneira transversal a igualdade entre mulleres e homes, a educación para a saúde, incluída a
afectivo-sexual, a formación estética, a educación para a sustentabilidade e o consumo responsable, o respecto
mutuo e a cooperación entre iguais.
- Promoverase a aprendizaxe da prevención e da resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida
persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e a consideración polas vítimas do terrorismo, e a
prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
- Evitaranse os comportamentos, os estereotipos e os contidos sexistas, así como os que supoñan discriminación
por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

O  proyecto  ten  o  obxectivo  de  concienciar  e  implicar  á
comunidade escolar de Galicia na recuperación e defensa da
natureza.

Participación en diferentes proxectos do Programa
Voz Natura

A actividade consta en elaborar manualidades relacionadas
co mar coa finalidade de recadar fondos cun fin solidario, a
nivel concello.

Participación na edición anual do programa "Art for
Change"  con  temática  "Manualidades  marinas
solidarias"

Observacións:
O programa Voz Natura desenvolverase ó longo de todo o curso.
A actividade "Art for Change" desenvolverase ó longo do segundo e tercer trimestre, sendo a venda e exposición
final no terceiro trimestre.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuación do nivel de dificultade ás necesidades do alumnado

Participación activa de todo o alumnado

Adecuación á temporalización das unidades didácticas

Apoio e implicación por parte das familias no traballo do alumnado

Toma de medidas de atención á diversidade para atender ao alumnado con NEAE no deseño das actividades

Toma de medidas de atención á diversidade para atender ao alumnado con NEAE na elaboración de probas escritas

Utilización de distintas estratexias metodolóxicas en función das unidades didácticas

Utilización dos distintos instrumentos de avaliación

Combinación do traballo individual co traballo cooperativo
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Eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación

Estes indicadores de logro pretenden avaliar aspectos como a adecuación da proposta educativa ás características do
grupo, a idoneidade das metodoloxías empregadas en cada momento, o grao de participación de alumnado e familias
no proceso de ensino ou a adecuada resposta ás necesidades específicas do alumnado.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A  principal  referencia  da  que  se  disporá  para  este  procedemento  de  seguimento  e  autoavaliación  será  a
temporalización definida ao inicio do curso, debéndose analizar de xeito periódico se o programado se corresponde
coas necesidades do alumnado, de modo que o desenvolvemento das unidades didácticas siga o calendario previsto.

O documento elaborado para levar dito seguimento constituirase como un caderno de traballo na aula. Neste caderno
do profesor, reflectirase o desenvolvemento efectivo das sesións, facendo fincapé no aproveitamento destas e dos
recursos dispoñibles.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A programación didáctica para o curso 1º ESO, está enmarcada na nova lei, LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Neste apartado vamos a comentar as características do grupo e a súa contextualización :

Neste apartado convén tratar desterminados aspectos que no resto do desenvolvemento desta programación non se
especifican,  entre  eles  os  que  a  continuación  se  relacionan,  así  como  outras  circunstancias  que  as  persoas
responsables de elaborar a programación consideren oportuno sinalar:

1.- Nº de grupos deste nivel no centro: 1

2.- Características dos grupos:

- nº de alumnos/as: 18

- nº de alumnos/as que permanecen un ano máis no mesmo curso: 0

- Alumnado con algunha enfermidade ou dado de alta no programa de Alerta escolar: 0

- Alumnado con algunha discapacidade: 0

- Alumnado exento da materia (poderán solicitar a exención da materia quen curse estos estudos e simultáneamente
acredite ter a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento, ou ben realizar estudos das ensinanzas
profesionais de Danza): 0

- Alumnado susceptible de contar con medidas de atención á diversidade: 0

3.- Características das instalacións para desenvolver a materia nestes cursos: patio exterior e ximnasio cuberto.

- Características das instalacións e dispoñibilidade das mesmas: ximnasio de pequenas dimensións e disponibilidade
absoluta.

4.- Caracterísitcas da contorna: o centro está ubicado nun pobo mariñeiro chamado Bueu, o que nos permite realizar
actividades enmarcadas no Bloque 6: Interacción sostible e eficiente coa contorna.

5.- Lingua na que se imparte a materia en cada grupo: Galego.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Adoptar  un  estilo  de  vida  activo  e
saudable,  seleccionando  e  incorporando
intencionalmente  act iv idades  f ís icas  e
deportivas nas rutinas diarias,  a  partir  dunha
análise  crítica  dos  modelos  corporais  e  do
rexeitamento  das  prácticas  que  carezan  de
base  científica  para  facer  un  uso  saudable  e
autónomo do seu tempo libre e así mellorar a
calidade de vida.

3 2-5 4 2-4

OBX2 - Adaptar, con progresiva autonomía na
súa  execución,  as  capacidades  f ís icas,
perceptivo-motrices e coordinativas, así  como
as habilidades e destrezas motrices, aplicando
procesos de percepción, decisión e execución
adecuados á lóxica interna e aos obxectivos de
diferentes  situacións  con dificultade variable,
para  resolver  situacións  de  carácter  motor
vinculadas  con  distintas  actividades  físicas
funcionais, deportivas, expresivas e recreativas
e  para  consolidar  actitudes  de  superación,
crecemento  e  resiliencia  ao  enfrontarse  a
desafíos físicos.

4-5 2-3

OBX3 -  Compartir  espazos de práctica físico-
deportiva  con  independencia  das  diferenzas
culturais,  sociais,  de  xénero  e  de  habilidade,
priorizando o respecto entre os participantes e
as regras sobre os resultados, adoptando unha
act i tude  c r í t i ca  ante  comportamentos
antideportivos  ou  contrarios  á  convivencia  e
desenvolvendo  procesos  de  autorregulación
emocional  que  canalicen  o  fracaso  e  o  éxito
nestas  s i tuac ións,  para  contr ibu í r  con
progresiva autonomía ao entendemento social e
ao compromiso ético nos diferentes espazos nos
que se participa.

5 3 1-3-5 3

OBX4  -  Practicar,  analizar  e  valorar  distintas
manifestacións da cultura motriz aproveitando
as  posibilidades  e  recursos  expresivos  que
ofrecen o corpo e o movemento, profundando
nas consecuencias do deporte como fenómeno
social  e  analizando  criticamente  as  súas
manifestacións desde a perspectiva de xénero e
desde os intereses económico-políticos  que o
rodean, para alcanzar unha visión máis realista,
contextualizada  e  xusta  da  motricidade  no
marco das sociedades actuais.

3 2-3 1-2-3-4

OBX5  -  Adoptar  un  estilo  de  vida  sostible  e
ecosocialmente responsable aplicando medidas
de  seguridade  individuais  e  colectivas  na
práctica físico-deportiva segundo a contorna e
d e s e n v o l v e n d o  c o l a b o r a t i v a  e
cooperat ivamente  accións  de  servizo  á
comunidade vinculadas á actividade física e ao
deporte,  para  contr ibuír  act ivamente  á
conservación do medio natural e urbano.

5 4 1-3
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XPRESENTAMONOS1 2

Unidade didáctica para presentar a materia
e favorecer o coñecemento entre o
alumnado do grupo de clase:
- Contido da programación didáctica e
criterios de cualificación.
- Normas de clase e aspectos de obrigado
cumprimento (indumentaria, pautas de
hixiene, etc...)
- Coñecemento das instalacións e dos
materiais e normas de seguridade e
prevención de accidentes.

3

XEMPEZO A QUENTAR2 4

Unidade didáctica para tratar contidos
relativos fundamentalmente ao Bloque 1
(Vida activa e saudable) e así dar a coñecer
e poñer en práctica unhas bases da
estrutura da sesión de clase.

6

XCONEZO O MEU CORPO3 12

Esta U.D. trátase dunha unidade disciplinar
monotemática baseada nos aspectos
condicionais da capacidade motriz. Tratase
duns contidos básicos na nosa área de cara
a  lograr un desenvolvemento motriz
elemental sobre o que asentar as futuras
actuacións polo  que nos centraremos en
dúas das cualidades físicas básicas
(Resistencia  e  Velocidade), e no
quecemento  como medio básico iniciador e
propedéutico de calquera actividade física e
no calculo da FC (ou outros-reloxos dixitais,
etc...) como medio de control do
adestramento e da  intensidade do esforzo.

17

XPROBAMOS OUTROS XOGOS
DEPORTIVOS4 6

Unidade para tratar a través do deporte
alternativo contidos fundamentais da
materia. Aproveitaremos para tocar
aspectos de autoconstrucción de materiais
e así relacionar esta dinámica con contidos
de consumo responsable.

9

OS XOGOS DE SEMPRE X5 5

Unidade para tratar a través do xogo
contidos fundamentais da materia.
Aproveitaremos para tocar aspectos de
autoconstrucción de materiais e así
relacionar esta dinámica con contidos de
consumo responsable.
O xogo tamén entendido como medio de
transmisión cultural e de valores
tradicionais e propios de Galiza e outras
rexións ou países.

7

ISTO É A XIMNASIA X6 12

Unidade para iniciar ao alumnado nun
deporte individual no que a resolución de
problemas en situacións motrices e o
establecemento de retos individuais e
colectivos cobrarán protagonismo.

17
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

EXPRÉSOME E BAILO X7 7

A danza como actividade xogada e medio
de expresión corporal. Emprego dos
recursos expresivos do corpo e do
movemento para comunicar sensacións,
ideas, estados de animo...
Unidade para traballar a bailes autóctonos
de Galicia e empregar este recurso como
medio trasmisor da cultura propia.

10

XINICIÁMONOS NUN DEPORTE
COLECTIVO8 15

Unidade para iniciar ao alumnado nun
deporte colectivo, que ben pode ser o
baloncesto ou similar. O deporte colectivo
como medio para traballar a resolución de
problemas e a interacción social en
situacións motrices.

21

XSAIMOS9 5

Exploración e coñecemento da contorna
próxima como alternativa sostible para a
práctica da actividade física.
Actividades no medio natural e urbano,
normas viarias, o uso da bicicleta., etc...

7

X
PAS

10 2

Pautas básicas de primeiros auxilios.

O contido principal desta unidade didáctica
é a prevención de accidentes deportivos e
os primeiros auxilios.

Estes contidos son de vital importancia na
sociedade en xeral e na práctica de
actividad físico-deportiva en particular, no
so por coñecer e  detectar cales son os
accidentes máis comúns no noso campo,
senón tamén por saber actuar de forma
correcta ante un accidente (PAS).

3

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

PRESENTAMONOS

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de alimentación saudable e
hixiene despois da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha práctica
motriz saudable e responsable.

Comezar a incorporar procesos de
alimentación saudable e hixiene despois
da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha
práctica motriz saudable e responsable.

CA1.3 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións antes
da actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente

CA2.2 - Actuar de acordo cos protocolos de
intervención ante accidentes derivados da práctica
de actividade física aplicando medidas básicas de
primeiros auxilios.

Actuar de acordo cos protocolos de
intervención ante accidentes derivados da
práctica de actividade físicas

CA2.5 - Coñecer e aplicar normas de seguridade
individuais e colectivas na práctica de actividades
motrices.

 Coñecer e aplicar normas de seguridade
individuais na práctica de actividades
motrices.

CA6.2 - Recoñecer e valorar a incidencia que
algunhas prácticas e comportamentos incívicos
teñen na nosa saúde e na convivencia, valorando o
seu impacto na contorna e evitando activamente a
súa reprodución.

 Recoñecer  a incidencia que algunhas
prácticas  teñen na nosa saúde evitando
activamente a súa reprodución.

Baleiro 0

CA1.2 - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, alimentación saudable,
educación postural, relaxación e hixiene durante a
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      Coidado do corpo: quecemento xeral e específico autónomo.

-      A hixiene como elemento imprescindible na práctica da actividade física e deportiva.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: calzado deportivo e ergonomía.

- Medidas de seguridade en actividades físicas dentro e fóra do centro escolar.

- Respecto ás normas viarias en desprazamentos activos cotiáns para unha mobilidade segura, saudable e sostible.

- O uso da bicicleta como medio de transporte habitual.

- Consumo responsable no ámbito da actividade físico-deportiva.
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2

Título da UDUD

EMPEZO A QUENTAR

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de alimentación saudable e
hixiene despois da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha práctica
motriz saudable e responsable.

Comezar a incorporar procesos de
alimentación saudable e hixiene despois
da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha
práctica motriz saudable e responsable.

CA1.3 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións antes
da práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacións de
risco para actuar preventivamente.

CA1.4 - Recoñecer e valorar a incidencia que
algunhas prácticas e comportamentos sociais teñen
na nosa saúde e na convivencia, valorando o seu
impacto e evitando activamente a súa reprodución.

Recoñecer  a incidencia que algunhas
prácticas e comportamentos sociais teñen
na nosa saúde, evitando activamente a
súa reprodución.

CA2.1 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións
durante a práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacións de
risco para actuar preventivamente.

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións
despois da práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacións de
risco para actuar preventivamente.

CA6.2 - Recoñecer e valorar a incidencia que
algunhas prácticas e comportamentos incívicos
teñen na nosa saúde e na convivencia, valorando o
seu impacto na contorna e evitando activamente a
súa reprodución.

Recoñecer a incidencia que algunhas
prácticas e comportamentos incívicos
teñen na nosa saúde valorando o seu
impacto na contorna e evitando
activamente a súa reprodución.

Baleiro 0

CA1.2 - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, alimentación saudable,
educación postural, relaxación e hixiene durante a
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      Educación postural: técnicas básicas de descarga postural e relaxación.
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Contidos

-      Musculatura lumbo-pélvica e a súa relación co mantemento da postura.

-      Coidado do corpo: quecemento xeral e específico autónomo.

-      Pautas para tratar a dor muscular de orixe retardada.

-      A hixiene como elemento imprescindible na práctica da actividade física e deportiva.

- Saúde social:

- Saúde mental:

-      A actividade física como fonte de gozo, liberación de tensións, cohesión social e superación persoal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: calzado deportivo e ergonomía.

- Consumo responsable no ámbito da actividade físico-deportiva.

- Practica de actividades físico-deportivas nas distintas contornas, coidando destas, como servizo á comunidade.

3

Título da UDUD

CONEZO O MEU CORPO

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Establecer secuencias sinxelas de actividade
física orientada ao concepto integral de saúde e ao
estilo de vida activo, a partir dunha valoración do
nivel inicial e respectando a propia realidade e
identidade corporal.

 Establecer secuencias sinxelas de
actividade física orientada ao estilo de
vida activo, a partir dunha valoración do
nivel inicial.

CA1.2.1. - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de alimentación saudable e
hixiene despois da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha práctica
motriz saudable e responsable.

Comezar a incorporar procesos de
alimentación saudable e hixiene despois
da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha
práctica motriz saudable e responsable.

CA1.3 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

 Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións antes
e durante da práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacións de
risco..

CA1.4 - Recoñecer e valorar a incidencia que
algunhas prácticas e comportamentos sociais teñen
na nosa saúde e na convivencia, valorando o seu
impacto e evitando activamente a súa reprodución.

Recoñecer e valorar a incidencia que
algunhas prácticas e comportamentos
sociais teñen na nosa saúde e na
convivencia, valorando o seu impacto e
evitando activamente a súa reprodución.

CA1.5 - Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial, así como os
seus riscos para o seu uso no ámbito da actividade
física e do deporte.

 Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial para
o seu uso no ámbito da actividade física.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Facer uso con progresiva autonomía das
habilidades sociais, do diálogo na resolución de
conflitos e do respecto ante a diversidade de
competencia motriz, mostrando unha actitude crítica
e un compromiso activo fronte aos estereotipos e ás
actuacións discriminatorias e fronte a calquera tipo
de violencia, facendo respectar o propio corpo e o
dos demais.

Facer  das habilidades sociais, do diálogo
na resolución de conflitos e do respecto
ante a diversidade de competencia
motriz, facendo respectar o propio corpo
e o dos demais.

CA2.1 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións antes
e durante da práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacións de
risco.

CA3.1 - Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial, así como os
seus riscos para o seu uso no ámbito da actividade
física e do deporte.

 Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial para
o seu uso no ámbito da actividade física.

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo.

Desenvolver proxectos motores de
carácter individual,, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos
de traballo

CA4.3 - Analizar obxectivamente as diferentes
actividades e modalidades deportivas segundo as
súas características e requirimentos, evitando os
posibles estereotipos de xénero ou capacidade ou os
comportamentos sexistas vinculados ás devanditas
manifestacións.

Analizar as diferentes actividades
segundo as súas características e
requirimentos, evitando os posibles
estereotipos de xénero ou capacidade ou
os comportamentos sexistas vinculados
ás mesmas

Baleiro 0

CA1.2 - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, alimentación saudable,
educación postural, relaxación e hixiene durante a
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      Taxa mínima de actividade física diaria e semanal, adaptando a intensidade da tarefa ás características
persoais.

-      Alimentación saudable.

-      Coidado do corpo: quecemento xeral e específico autónomo.

-      Pautas para tratar a dor muscular de orixe retardada.

-      A hixiene como elemento imprescindible na práctica da actividade física e deportiva.

- Saúde social:

-      Efectos sobre a saúde de malos hábitos vinculados a comportamentos sociais.
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Contidos

- Saúde mental:

-      Aceptación de limitacións e posibilidades de mellora ante as situacións motrices.

-      A actividade física como fonte de gozo, liberación de tensións, cohesión social e superación persoal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: calzado deportivo e ergonomía.

- Capacidades condicionais: desenvolvemento das capacidades físicas básicas.

- Xestión emocional: a tensión en situacións motrices, sensacións, indicios e manifestacións.

-      Estratexias de autorregulación colectiva do esforzo e a capacidade de superación para afrontar desafíos en
situacións motrices.

-      Perseveranza e tolerancia á frustración en contextos físico-deportivos.

4

Título da UDUD

PROBAMOS OUTROS XOGOS DEPORTIVOS

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de alimentación saudable e
hixiene despois da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha práctica
motriz saudable e responsable.

Comezar a incorporar procesos de
alimentación saudable e hixiene despois
da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha
práctica motriz saudable e responsable.

CA2.4 - Xestionar a preparación e a participación en
xogos motores e outras manifestacións artístico-
expresivas vinculadas tanto coa cultura propia coma
con outras, favorecendo a súa conservación e
valorando as súas orixes, evolución e influencia nas
sociedades contemporáneas.

Xestionar a participación en xogos
motores e outras manifestacións artístico-
expresivas vinculadas tanto coa cultura
propia coma con outras,.

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo.

Desenvolver proxectos motores de
carácter individual, cooperativo ou
colaborativo, establecendo mecanismos
para reconducir os procesos de traballo.

CA3.3 - Interpretar contextos motrices variados e
actuar correctamente aplicando principios básicos de
toma de decisións en situacións lúdicas, xogos
modificados e actividades deportivas a partir da
anticipación, adecuándose ás demandas motrices, á
actuación da compañeira ou do compañeiro e da
persoa opoñente (se a houbese) e á lóxica interna en
contextos reais ou simulados de actuación,
reflexionando sobre as solucións e os resultados
obtidos.

Interpretar contextos motrices variados e
actuar aplicando principios básicos de
toma de decisións en situacións lúdicas,
xogos modificados a partir da lóxica
interna en contextos reais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Mostrar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices transferibles ao
seu espazo vivencial con progresiva autonomía.

Mostrar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade facendo
fronte ás demandas de resolución de
problemas en situacións motrices.

CA4.1 - Practicar unha gran variedade de actividades
motrices controlando as emocións e as sensacións,
valorando as implicacións éticas das actitudes
antideportivas, evitando a competitividade
desmedida e actuando con deportividade ao asumir
os roles de público, participante ou outros.

Practicar unha gran variedade de
actividades motrices controlando as
emocións e as sensacións,, evitando a
competitividade desmedida e actuando
con deportividade ao asumir diferentes
roles.

CA4.2 - Facer uso con progresiva autonomía das
habilidades sociais, do diálogo na resolución de
conflitos e do respecto ante a diversidade de
competencia motriz, mostrando unha actitude crítica
e un compromiso activo fronte aos estereotipos e ás
actuacións discriminatorias e fronte a calquera tipo
de violencia, facendo respectar o propio corpo e o
dos demais.

Facer uso das habilidades sociais, do
diálogo na resolución de conflitos e do
respecto ante a diversidade de
competencia motriz, facendo respectar o
propio corpo e o dos demais.

CA4.3 - Analizar obxectivamente as diferentes
actividades e modalidades deportivas segundo as
súas características e requirimentos, evitando os
posibles estereotipos de xénero ou capacidade ou os
comportamentos sexistas vinculados ás devanditas
manifestacións.

Analizar obxectivamente as diferentes
actividades segundo as súas
características evitando os posibles
estereotipos de xénero ou capacidade ou
os comportamentos sexistas.

CA5.1 - Participar en xogos motores, deportes e
outras manifestacións artístico-expresivas vinculadas
tanto coa cultura propia coma con outras,
favorecendo a súa conservación e valorando as súas
orixes, evolución e influencia nas sociedades
contemporáneas.

Participar en xogos motores vinculadas
tanto coa cultura propia coma con outras,
favorecendo a súa conservación e
valorando as súas orixes.

CA6.3 - Participar en actividades físico-deportivas en
contornas urbanas e naturais, terrestres ou
acuáticos, gozando de maneira sostible,
minimizando o impacto ambiental que estas poidan
producir e sendo conscientes da súa pegada
ecolóxica.

Participar en actividades físico-deportivas
en contornas urbanas e naturais,
terrestres , gozando de maneira sostible,
e minimizando o impacto ambiental que
estas poidan producir.

Baleiro 0

CA1.2 - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, alimentación saudable,
educación postural, relaxación e hixiene durante a
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      A hixiene como elemento imprescindible na práctica da actividade física e deportiva.
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Contidos

- Elección da práctica física: xestión das situacións de competición en base a criterios de lóxica, respecto ao rival e
motivación.

- Preparación da práctica motriz: autoconstrución de materiais como complemento e alternativa na práctica da
actividade física e do deporte.

- Toma de decisións:

-      Utilización consciente do corpo en función das características da actividade, contexto e parámetros espaciais
nas que se desenvolve en situacións motrices individuais.

-      Pautas grupais para optimizar os recursos motrices do grupo para a resolución da acción/tarefa en situacións
cooperativas.

-      Adaptación dos movementos propios ás accións do contrario en situacións de oposición.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal e dos diferentes
aspectos coordinativos, espaciais e temporais en determinadas secuencias motrices e/ou deportivas.

- Creatividade motriz: resolución de retos e situacións-problema de forma orixinal, tanto individualmente coma en
grupo.

- Xestión emocional: a tensión en situacións motrices, sensacións, indicios e manifestacións.

-      Estratexias de autorregulación colectiva do esforzo e a capacidade de superación para afrontar desafíos en
situacións motrices.

-      Perseveranza e tolerancia á frustración en contextos físico-deportivos.

- Habilidades sociais: condutas prosociais en situacións motrices colectivas.

- Respecto ás regras: regras de xogo como elemento de inclusión social.

-      Funcións de arbitraxe deportiva.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: promoción do deporte en igualdade, figuras masculinas e femininas do deporte
galego.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural.

- Xogos, deportes, danzas e bailes autóctonos de Galicia como elemento transmisor do patrimonio cultural.

- Consumo responsable no ámbito da actividade físico-deportiva.

5

Título da UDUD

OS XOGOS DE SEMPRE

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de alimentación saudable e
hixiene despois da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha práctica
motriz saudable e responsable.

Comezar a incorporar procesos de
alimentación saudable e hixiene despois
da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha
práctica motriz saudable e responsable.

CA2.3 - Practicar unha gran variedade de actividades
motrices valorando as implicacións éticas das
actitudes antideportivas, evitando a competitividade
desmedida e actuando con deportividade ao asumir
os roles de público, participante ou outros.

 Practicar unha gran variedade de
actividades motrices evitando a
competitividade desmedida e actuando
con deportividade ao asumir os roles de
público, participante ou outros.

CA2.4 - Xestionar a preparación e a participación en
xogos motores e outras manifestacións artístico-
expresivas vinculadas tanto coa cultura propia coma
con outras, favorecendo a súa conservación e
valorando as súas orixes, evolución e influencia nas
sociedades contemporáneas.

Xestionar a participación en xogos
motores e outras manifestacións artístico-
expresivas vinculadas tanto coa cultura
propia coma con outras,.

CA3.3 - Interpretar contextos motrices variados e
actuar correctamente aplicando principios básicos de
toma de decisións en situacións lúdicas, xogos
modificados e actividades deportivas a partir da
anticipación, adecuándose ás demandas motrices, á
actuación da compañeira ou do compañeiro e da
persoa opoñente (se a houbese) e á lóxica interna en
contextos reais ou simulados de actuación,
reflexionando sobre as solucións e os resultados
obtidos.

Interpretar contextos motrices variados e
actuar aplicando principios básicos de
toma de decisións en situacións lúdicas,
xogos modificados a partir da lóxica
interna en contextos reais.

CA3.4 - Mostrar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices transferibles ao
seu espazo vivencial con progresiva autonomía.

Mostrar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade facendo
fronte ás demandas de resolución de
problemas en situacións motrices.

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices para alcanzar o logro individual
e grupal, participando na toma de decisións e
asumindo distintos roles asignados e
responsabilidades.

Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices para alcanzar o logro
individual e grupal, participando na toma
de decisións.

CA4.1 - Practicar unha gran variedade de actividades
motrices controlando as emocións e as sensacións,
valorando as implicacións éticas das actitudes
antideportivas, evitando a competitividade
desmedida e actuando con deportividade ao asumir
os roles de público, participante ou outros.

Practicar unha gran variedade de
actividades motrices controlando as
emocións e as sensacións,, evitando a
competitividade desmedida e actuando
con deportividade ao asumir diferentes
roles.

CA4.2 - Facer uso con progresiva autonomía das
habilidades sociais, do diálogo na resolución de
conflitos e do respecto ante a diversidade de
competencia motriz, mostrando unha actitude crítica
e un compromiso activo fronte aos estereotipos e ás
actuacións discriminatorias e fronte a calquera tipo
de violencia, facendo respectar o propio corpo e o
dos demais.

Facer uso das habilidades sociais, do
diálogo na resolución de conflitos e do
respecto ante a diversidade de
competencia motriz, facendo respectar o
propio corpo e o dos demais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Participar en xogos motores, deportes e
outras manifestacións artístico-expresivas vinculadas
tanto coa cultura propia coma con outras,
favorecendo a súa conservación e valorando as súas
orixes, evolución e influencia nas sociedades
contemporáneas.

Participar en xogos motores vinculadas
tanto coa cultura propia coma con outras,
favorecendo a súa conservación e
valorando as súas orixes

CA6.3 - Participar en actividades físico-deportivas en
contornas urbanas e naturais, terrestres ou
acuáticos, gozando de maneira sostible,
minimizando o impacto ambiental que estas poidan
producir e sendo conscientes da súa pegada
ecolóxica.

Participar en actividades físico-deportivas
en contornas urbanas e naturais,
terrestres , gozando de maneira sostible,
e minimizando o impacto ambiental e
sendo conscientes da sua pegada
ecoloxica.

Baleiro 0

CA1.2 - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, alimentación saudable,
educación postural, relaxación e hixiene durante a
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      A hixiene como elemento imprescindible na práctica da actividade física e deportiva.

- Elección da práctica física: xestión das situacións de competición en base a criterios de lóxica, respecto ao rival e
motivación.

- Preparación da práctica motriz: autoconstrución de materiais como complemento e alternativa na práctica da
actividade física e do deporte.

- Toma de decisións:

-      Utilización consciente do corpo en función das características da actividade, contexto e parámetros espaciais
nas que se desenvolve en situacións motrices individuais.

-      Pautas grupais para optimizar os recursos motrices do grupo para a resolución da acción/tarefa en situacións
cooperativas.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal e dos diferentes
aspectos coordinativos, espaciais e temporais en determinadas secuencias motrices e/ou deportivas.

- Creatividade motriz: resolución de retos e situacións-problema de forma orixinal, tanto individualmente coma en
grupo.

- Xestión emocional: a tensión en situacións motrices, sensacións, indicios e manifestacións.

-      Estratexias de autorregulación colectiva do esforzo e a capacidade de superación para afrontar desafíos en
situacións motrices.

-      Perseveranza e tolerancia á frustración en contextos físico-deportivos.

- Habilidades sociais: condutas prosociais en situacións motrices colectivas.

- Respecto ás regras: regras de xogo como elemento de inclusión social.

-      Funcións de arbitraxe deportiva.
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Contidos

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural.

- Os xogos e as danzas como manifestación da interculturalidade.

- Xogos, deportes, danzas e bailes autóctonos de Galicia como elemento transmisor do patrimonio cultural.

- Consumo responsable no ámbito da actividade físico-deportiva.

6

Título da UDUD

ISTO É A XIMNASIA

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de alimentación saudable e
hixiene despois da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha práctica
motriz saudable e responsable.

Comezar a incorporar procesos de
alimentación saudable e hixiene despois
da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha
práctica motriz saudable e responsable.

CA1.3 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións antes
da actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente

CA2.1 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións
durante a práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacións de
risco para actuar preventivamente.

CA2.5 - Coñecer e aplicar normas de seguridade
individuais e colectivas na práctica de actividades
motrices.

 Coñecer normas de seguridade
individuais e colectivas na práctica de
actividades motrices.

CA3.1 - Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial, así como os
seus riscos para o seu uso no ámbito da actividade
física e do deporte.

 Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial para
o seu uso no ámbito da actividade física.

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo.

Desenvolver proxectos motores de
carácter individual ou colaborativo
establecendo mecanismos para
reconducir os procesos de traballo

CA3.4 - Mostrar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices transferibles ao
seu espazo vivencial con progresiva autonomía.

Mostrar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade facendo
fronte ás demandas de resolución de
problemas en situacións motrices.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices para alcanzar o logro individual
e grupal, participando na toma de decisións e
asumindo distintos roles asignados e
responsabilidades.

Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices para alcanzar o logro
individual e grupal, participando na toma
de decisións e asumindo distintos roles..

CA4.2 - Facer uso con progresiva autonomía das
habilidades sociais, do diálogo na resolución de
conflitos e do respecto ante a diversidade de
competencia motriz, mostrando unha actitude crítica
e un compromiso activo fronte aos estereotipos e ás
actuacións discriminatorias e fronte a calquera tipo
de violencia, facendo respectar o propio corpo e o
dos demais.

Facer uso das habilidades sociais, do
diálogo na resolución de conflitos e do
respecto ante a diversidade de
competencia motriz, facendo respectar o
propio corpo e o dos demais.

CA4.3 - Analizar obxectivamente as diferentes
actividades e modalidades deportivas segundo as
súas características e requirimentos, evitando os
posibles estereotipos de xénero ou capacidade ou os
comportamentos sexistas vinculados ás devanditas
manifestacións.

Analizar as diferentes actividades
segundo as súas características e
requirimentos, evitando os posibles
estereotipos de xénero ou capacidade ou
os comportamentos sexistas vinculados
ás mesmas.

Baleiro 0

CA1.2 - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, alimentación saudable,
educación postural, relaxación e hixiene durante a
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      Educación postural: técnicas básicas de descarga postural e relaxación.

-      Musculatura lumbo-pélvica e a súa relación co mantemento da postura.

-      Coidado do corpo: quecemento xeral e específico autónomo.

-      A hixiene como elemento imprescindible na práctica da actividade física e deportiva.

- Saúde mental:

-      Aceptación de limitacións e posibilidades de mellora ante as situacións motrices.

- Medidas de seguridade en actividades físicas dentro e fóra do centro escolar.

- Toma de decisións:

-      Utilización consciente do corpo en función das características da actividade, contexto e parámetros espaciais
nas que se desenvolve en situacións motrices individuais.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal e dos diferentes
aspectos coordinativos, espaciais e temporais en determinadas secuencias motrices e/ou deportivas.

- Creatividade motriz: resolución de retos e situacións-problema de forma orixinal, tanto individualmente coma en
grupo.
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Contidos

- Xestión emocional: a tensión en situacións motrices, sensacións, indicios e manifestacións.

-      Perseveranza e tolerancia á frustración en contextos físico-deportivos.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: promoción do deporte en igualdade, figuras masculinas e femininas do deporte
galego.

7

Título da UDUD

EXPRÉSOME E BAILO

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de alimentación saudable e
hixiene despois da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha práctica
motriz saudable e responsable.

Comezar a incorporar procesos de
alimentación saudable e hixiene despois
da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha
práctica motriz saudable e responsable.

CA1.6 - Facer uso con progresiva autonomía das
habilidades sociais, do diálogo na resolución de
conflitos e do respecto ante a diversidade de
competencia motriz, mostrando unha actitude crítica
e un compromiso activo fronte aos estereotipos e ás
actuacións discriminatorias e fronte a calquera tipo
de violencia, facendo respectar o propio corpo e o
dos demais.

Facer  das habilidades sociais, do diálogo
na resolución de conflitos e do respecto
ante a diversidade de competencia
motriz, facendo respectar o propio corpo
e o dos demais.

CA2.4 - Xestionar a preparación e a participación en
xogos motores e outras manifestacións artístico-
expresivas vinculadas tanto coa cultura propia coma
con outras, favorecendo a súa conservación e
valorando as súas orixes, evolución e influencia nas
sociedades contemporáneas.

Xestionar a participación en
manifestacións artístico-expresivas
vinculadas tanto coa cultura propia coma
con outras, favorecendo a súa
conservación e valorando as súas orixes.

CA3.1 - Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial, así como os
seus riscos para o seu uso no ámbito da actividade
física e do deporte.

 Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial para
o seu uso no ámbito da actividade física.

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo.

Desenvolver proxectos motores de
carácter cooperativo ou colaborativo
establecendo mecanismos para
reconducir os procesos de traballo

CA3.4 - Mostrar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices transferibles ao
seu espazo vivencial con progresiva autonomía.

Mostrar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos da
motricidade de forma eficiente e creativa
facendo fronte ás demandas de
resolución de problemas en situacións
motrices.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices para alcanzar o logro individual
e grupal, participando na toma de decisións e
asumindo distintos roles asignados e
responsabilidades.

Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices para alcanzar o logro
individual e grupal, participando na toma
de decisións e asumindo distintos roles.

CA4.3 - Analizar obxectivamente as diferentes
actividades e modalidades deportivas segundo as
súas características e requirimentos, evitando os
posibles estereotipos de xénero ou capacidade ou os
comportamentos sexistas vinculados ás devanditas
manifestacións.

Analizar as diferentes actividades
segundo as súas características e
requirimentos, evitando os posibles
estereotipos de xénero ou capacidade ou
os comportamentos sexistas vinculados
ás mesmas.

CA5.1 - Participar en xogos motores, deportes e
outras manifestacións artístico-expresivas vinculadas
tanto coa cultura propia coma con outras,
favorecendo a súa conservación e valorando as súas
orixes, evolución e influencia nas sociedades
contemporáneas.

Participar en manifestacións artístico-
expresivas vinculadas tanto coa cultura
propia coma con outras, favorecendo a
súa conservación e valorando as súas
orixes.

CA5.2 - Utilizar intencionadamente e con progresiva
autonomía o corpo como ferramenta de expresión e
comunicación a través de diversas técnicas
expresivas, participando activamente na creación e
representación de composicións individuais ou
colectivas con e sen base musical.

Utilizar intencionadamente o corpo como
ferramenta de expresión e comunicación
a través de diversas técnicas expresivas,
participando activamente na
representación de composicións
individuais.

Baleiro 0

CA1.2 - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, alimentación saudable,
educación postural, relaxación e hixiene durante a
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      A hixiene como elemento imprescindible na práctica da actividade física e deportiva.

- Saúde mental:

-      Aceptación de limitacións e posibilidades de mellora ante as situacións motrices.

-      A actividade física como fonte de gozo, liberación de tensións, cohesión social e superación persoal.

- Elección da práctica física: xestión das situacións de competición en base a criterios de lóxica, respecto ao rival e
motivación.

- Toma de decisións:

-      Utilización consciente do corpo en función das características da actividade, contexto e parámetros espaciais
nas que se desenvolve en situacións motrices individuais.

-      Pautas grupais para optimizar os recursos motrices do grupo para a resolución da acción/tarefa en situacións
cooperativas.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal e dos diferentes
aspectos coordinativos, espaciais e temporais en determinadas secuencias motrices e/ou deportivas.
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Contidos

- Xestión emocional: a tensión en situacións motrices, sensacións, indicios e manifestacións.

-      Perseveranza e tolerancia á frustración en contextos físico-deportivos.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: promoción do deporte en igualdade, figuras masculinas e femininas do deporte
galego.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural.

- Os xogos e as danzas como manifestación da interculturalidade.

- Usos comunicativos da corporalidade: expresión de sentimentos e emocións en diferentes contextos.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico expresivo.

- Xogos, deportes, danzas e bailes autóctonos de Galicia como elemento transmisor do patrimonio cultural.

8

Título da UDUD

INICIÁMONOS NUN DEPORTE COLECTIVO

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de alimentación saudable e
hixiene despois da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha práctica
motriz saudable e responsable.

Comezar a incorporar procesos de
alimentación saudable e hixiene despois
da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha
práctica motriz saudable e responsable.

CA1.4 - Recoñecer e valorar a incidencia que
algunhas prácticas e comportamentos sociais teñen
na nosa saúde e na convivencia, valorando o seu
impacto e evitando activamente a súa reprodución.

Recoñecer a incidencia que algunhas
prácticas e comportamentos sociais teñen
na nosa saúde e na convivencia evitando
activamente a súa reprodución.

CA1.6 - Facer uso con progresiva autonomía das
habilidades sociais, do diálogo na resolución de
conflitos e do respecto ante a diversidade de
competencia motriz, mostrando unha actitude crítica
e un compromiso activo fronte aos estereotipos e ás
actuacións discriminatorias e fronte a calquera tipo
de violencia, facendo respectar o propio corpo e o
dos demais.

Facer  das habilidades sociais, do diálogo
na resolución de conflitos e do respecto
ante a diversidade de competencia
motriz, facendo respectar o propio corpo
e o dos demais.

CA2.1 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións
durante a práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacións de
risco para actuar preventivamente.

CA3.1 - Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial, así como os
seus riscos para o seu uso no ámbito da actividade
física e do deporte.

 Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial para
o seu uso no ámbito da actividade física.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Interpretar contextos motrices variados e
actuar correctamente aplicando principios básicos de
toma de decisións en situacións lúdicas, xogos
modificados e actividades deportivas a partir da
anticipación, adecuándose ás demandas motrices, á
actuación da compañeira ou do compañeiro e da
persoa opoñente (se a houbese) e á lóxica interna en
contextos reais ou simulados de actuación,
reflexionando sobre as solucións e os resultados
obtidos.

 Actuar aplicando principios básicos de
toma de decisións en actividades
deportivas a partir da anticipación,
adecuándose, a actuación da compañeira
ou do compañeiro e da persoa opoñente.

CA3.4 - Mostrar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices transferibles ao
seu espazo vivencial con progresiva autonomía.

Mostrar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade facendo
fronte ás demandas de resolución de
problemas en situacións motrices.

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices para alcanzar o logro individual
e grupal, participando na toma de decisións e
asumindo distintos roles asignados e
responsabilidades.

Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices para alcanzar o logro
individual e grupal, participando na toma
de decisións.

CA4.1 - Practicar unha gran variedade de actividades
motrices controlando as emocións e as sensacións,
valorando as implicacións éticas das actitudes
antideportivas, evitando a competitividade
desmedida e actuando con deportividade ao asumir
os roles de público, participante ou outros.

Practicar actividades motrices
controlando as emocións, evitando a
competitividade desmedida e actuando
con deportividade ao asumir os roles de
público, participante ou outros.

CA4.3 - Analizar obxectivamente as diferentes
actividades e modalidades deportivas segundo as
súas características e requirimentos, evitando os
posibles estereotipos de xénero ou capacidade ou os
comportamentos sexistas vinculados ás devanditas
manifestacións.

Analizar as diferentes actividades
segundo as súas características e
requirimentos, evitando os posibles
estereotipos de xénero ou capacidade ou
os comportamentos sexistas vinculados
ás mesmas.

Baleiro 0

CA1.2 - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, alimentación saudable,
educación postural, relaxación e hixiene durante a
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      Coidado do corpo: quecemento xeral e específico autónomo.

-      A hixiene como elemento imprescindible na práctica da actividade física e deportiva.

- Saúde social:

-      Comportamentos violentos e incitación ao odio no deporte.
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Contidos

- Saúde mental:

-      Aceptación de limitacións e posibilidades de mellora ante as situacións motrices.

-      A actividade física como fonte de gozo, liberación de tensións, cohesión social e superación persoal.

- Elección da práctica física: xestión das situacións de competición en base a criterios de lóxica, respecto ao rival e
motivación.

- Toma de decisións:

-      Pautas grupais para optimizar os recursos motrices do grupo para a resolución da acción/tarefa en situacións
cooperativas.

-      Análise de movementos e patróns motores do adversario para actuar en consecuencia en situacións motrices de
persecución e de interacción cun móbil.

-      Adaptación dos movementos propios ás accións do contrario en situacións de oposición.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal e dos diferentes
aspectos coordinativos, espaciais e temporais en determinadas secuencias motrices e/ou deportivas.

- Habilidades motrices específicas asociadas á técnica en actividades físico-deportivas.

- Xestión emocional: a tensión en situacións motrices, sensacións, indicios e manifestacións.

-      Estratexias de autorregulación colectiva do esforzo e a capacidade de superación para afrontar desafíos en
situacións motrices.

-      Perseveranza e tolerancia á frustración en contextos físico-deportivos.

- Habilidades sociais: condutas prosociais en situacións motrices colectivas.

- Respecto ás regras: regras de xogo como elemento de inclusión social.

-      Funcións de arbitraxe deportiva.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: promoción do deporte en igualdade, figuras masculinas e femininas do deporte
galego.

9

Título da UDUD

SAIMOS

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de alimentación saudable e
hixiene despois da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha práctica
motriz saudable e responsable.

Comezar a incorporar procesos de
alimentación saudable e hixiene despois
da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha
práctica motriz saudable e responsable.

CA1.5 - Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial, así como os
seus riscos para o seu uso no ámbito da actividade
física e do deporte.

Explorar diferentes recursos e aplicacións
dixitais recoñecendo o seu potencial, así
como os seus riscos para o seu uso no
ámbito da actividade física.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Coñecer e aplicar normas de seguridade
individuais e colectivas na práctica de actividades
motrices.

Coñecer normas de seguridade
individuais e colectivas na práctica de
actividades motrices.

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

 Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións antes
e durante a práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacións de
risco para actuar preventivamente.

CA6.2 - Recoñecer e valorar a incidencia que
algunhas prácticas e comportamentos incívicos
teñen na nosa saúde e na convivencia, valorando o
seu impacto na contorna e evitando activamente a
súa reprodución.

Recoñecer a incidencia que algunhas
prácticas e comportamentos incívicos
teñen na nosa saúde, valorando o seu
impacto na contorna e evitando
activamente a súa reprodución

CA6.3 - Participar en actividades físico-deportivas en
contornas urbanas e naturais, terrestres ou
acuáticos, gozando de maneira sostible,
minimizando o impacto ambiental que estas poidan
producir e sendo conscientes da súa pegada
ecolóxica.

 Participar en actividades físico-deportivas
en contornas urbanas e naturais,
terrestres , gozando de maneira sostible,
minimizando o impacto ambiental que
estas poidan producir.

CA6.4 - Practicar actividades físico-deportivas no
medio natural e urbano aplicando normas de
seguridade individuais e colectivas.

 Practicar actividades físico-deportivas no
medio natural e urbano aplicando normas
de seguridade individuais e colectivas.

Baleiro 0

CA1.2 - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, alimentación saudable,
educación postural, relaxación e hixiene durante a
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      A hixiene como elemento imprescindible na práctica da actividade física e deportiva.

- Medidas de seguridade en actividades físicas dentro e fóra do centro escolar.

- O uso da bicicleta como medio de transporte habitual.

- Análise do risco nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano: medidas de seguridade en actividades
das distintas contornas con posibles consecuencias graves nestes.

- Consumo responsable no ámbito da actividade físico-deportiva.

- Practica de actividades físico-deportivas nas distintas contornas, coidando destas, como servizo á comunidade.
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10

Título da UDUD

PAS

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de alimentación saudable e
hixiene despois da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha práctica
motriz saudable e responsable.

Comezar a incorporar procesos de
alimentación saudable e hixiene despois
da práctica de actividades motrices,
interiorizando as rutinas propias dunha
práctica motriz saudable e responsable.

CA2.2 - Actuar de acordo cos protocolos de
intervención ante accidentes derivados da práctica
de actividade física aplicando medidas básicas de
primeiros auxilios.

Actuar de acordo cos protocolos de
intervención na práctica de actividade
física aplicando medidas básicas de
primeiros auxilios

CA2.5 - Coñecer e aplicar normas de seguridade
individuais e colectivas na práctica de actividades
motrices.

Coñecer e aplicar normas de seguridade
individuais e colectivas na práctica de
actividades motrices.

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e con
progresiva autonomía medidas xerais para a
prevención de lesións antes, durante e despois da
práctica de actividade física, aprendendo a
recoñecer situacións de risco para actuar
preventivamente.

Adoptar de maneira responsable medidas
xerais para a prevención de lesións antes
e durante a práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacións de
risco para actuar preventivamente.

Baleiro 0

CA1.2 - Comezar a incorporar con progresiva
autonomía procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, alimentación saudable,
educación postural, relaxación e hixiene durante a
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      A hixiene como elemento imprescindible na práctica da actividade física e deportiva.

- Medidas de seguridade en actividades físicas dentro e fóra do centro escolar.

- Actuacións básicas ante accidentes durante a práctica de actividades físicas.

- Conduta PAS (protexer, avisar, socorrer). Protocolo 112. Soporte vital básico (SVB).

- Respecto ás normas viarias en desprazamentos activos cotiáns para unha mobilidade segura, saudable e sostible.

- Análise do risco nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano: medidas de seguridade en actividades
das distintas contornas con posibles consecuencias graves nestes.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

A Educación Física na educación secundaria ten un carácter motriz, práctico e vivencial que busca, entre outros
obxectivos, incrementar a actividade física efectiva do alumnado.

Os diferentes modelos pedagóxicos constitúen unha ferramenta para materializar un desenvolvemento competencial,
polo carácter participativo, creativo e de aprendizaxe que xeran no alumnado.

As situacións de aprendizaxe integran procesos orientados á adquisición da competencia motriz e as competencias
clave, enfocándose desde diferentes perspectivas, articulando elementos plurais como: metodoloxías de carácter
participativo,  o tipo e a intención das actividades expostas,  a organización dos grupos,  a consolidación dunha
autoestima positiva, autonomía, reflexión e responsabilidade ou a creación dunha conciencia de grupo-clase.

A  metodoloxía  exposta  caracterizarase  por  ser,  flexible,  activa,  integradora,  participativa,  lúdica,  creativa  e
progresiva.

A continuación, abordamos a proposta metodolóxica a través dalgúns dos seus elementos, como son os estilos de
ensino, a organización espazo-temporal, o coñecemento dos resultados/execución, as actividades, a estratexia na
práctica e as rutinas.

1. ESTILOS DE ENSINO

Os estilos de ensino móstrannos como se desenvolve a interacción profesor-alumnado no proceso de toma de
decisións, e definen o papel de cada un nese proceso.

Na relación ensino-aprendizaxe non se pode considerar que un estilo sexa mellor que outro, xa que ningún deles
aseguranos a consecución de todos os obxectivos a traballar na E.F.

Polo tanto, partindo da idea de que non existe un estilo de ensino ideal, chegamos á conclusión de que cada un ten
un carácter propio que permite alcanzar obxectivos secundarios específicos deste.

Chegado o momento de decidirse por un determinado estilo de ensino, a súa selección farase en función de cal sexa
o máis apropiado para a ensino-aprendizaxe dunha tarefa determinada. Así para as aprendizaxes técnicas e doutros
contidos de similares características, utilizaremos estilos máis directivos; mentres que para aprendizaxes tácticas, de
expresión corporal, e outros de similares características fomentaremos a creatividade a través de estilos baseados no
descubrimento.

Darase o caso de que nunha mesma sesión se varíen os estilos de ensino utilizados dependendo de cada tarefa.

2. ORGANIZACIÓN ESPAZO-TEMPORAL

AGRUPAMENTOS

En canto  aos  agrupamentos,  a  súa  determinación  viranos  determinada polas  tarefas  que  desenvolvamos.  En
principio, contemplamos a utilización de todo tipo de agrupamentos, dende o traballo individual (se é que se pode
considerar  como un  agrupamento)  xa  que  permite  a  individualización  do  ensino  para  adaptarse  ao  ritmo  de
aprendizaxe do alumnado; ata o traballo en grupo clase, cando a importancia do contido o requira xa que favorecen o
proceso de socialización, melloran as relacións persoais, o coñecemento mutuo, o respecto polos demais, tolerar os
distintos puntos de vista e dominio motriz e melloran o rendemento. Pasando polo traballo por parellas, tríos e en
pequeno grupo cando a actividade busque desenvolver a cohesión do grupo, así como a aprendizaxe de habilidades
técnicas, entre outras.

UTILIZACIÓN DE ESPAZOS

Para  levar  a  cabo  as  nosas  intencións  educativas  non  reduciremos  o  noso  espazo  de  actuación  á  aula  e  ás
instalacións  deportivas  que  se  nos  asignen,  senón  que  espremeremos  ao  máximo  a  utilización  dos  espazos
dispoñibles no centro, co ánimo de descontextualizar o ensino da E.F. das instalacións deportivas, dando a entender
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ao alumnado a virtualidade do reducionismo ao que se adoita someter á nosa materia, circunscribíndoa unicamente
aos espazos "tradicionais". Por exemplo, para a realización de traballos en grupo de revisión bibliográfica, poderemos
empregar a biblioteca do centro. Cando a busca de información requira un ámbito maior podemos utilizar a aula de
informática para realizar buscas en internet e descubrir o tratamento que se lle dá á materia na rede. Por último
tamén podemos utilizar a aula de informática para presentar ao alumnado aplicacións e ferramentas interactivas de
autoavaliación da condición física e de adestramento que xa veñen implementadas en soporte informático.

OPTIMIZACIÓN DO TEMPO DE ACTIVIDADE

Para aprender unha tarefa e lograr un nivel de execución aceptable, o alumnado debe dispoñer dun tempo razoable
para practicar a devandita actividade un número suficiente de veces.

O tempo que o alumnado dedica exclusivamente á práctica de actividade física é o que se coñece como tempo de
actividade real. Para intentar incrementar na medida do posible o tempo de actividade real do alumnado, vanse ter
en conta unha serie de consideracións prácticas para tal efecto, que a saber son:

Preparación da clase de educación física. Os preparativos previos á sesión adoitan seguir un protocolo cotián e
repetitivo: acceder ao vestiario dende a aula, cambiarse de roupa, ir á pista ou ximnasio, pasar lista, regresar,
asearse e volver cambiar de roupa. Para evitar a perda de tempo nesta fase motivaremos previamente o alumnado
cara ás tarefas da sesión e limitaremos o tempo de estanza no vestiario.

Eficiencia no tempo dispoñible. O devandito tempo trataremos de optimizalo do seguinte xeito;

a) Claridade e brevidade nas explicacións das tarefas. Focalizaremos a atención nun ou dous aspectos que aseguren
certas posibilidades de éxito nos primeiros intentos para non desbordar o alumnado con demasiada información e
ademais, conseguir que se motiven polos primeiros éxitos alcanzados. Especial trato dedicaremos ás premisas de
respecto  mutuo  e  de  seguridade nas  tarefas,  de  cara  a  que  o  alumnado aprenda claramente  o  seu  papel  na
prevención de riscos e na axuda ao compañeiro/a.

b)  Rendibilidade na montaxe e  recollida  do  material.  Para  evitar  as  perdas  de  tempo nesta  faceta  da  sesión,
aproveitaremos ao máximo os materiais que seleccionemos para a sesión. Ademais, designaremos ao inicio da
sesión, ao alumnado responsable da colocación e recollida do material que se vaia utilizar. Naquelas sesións nas que
se vaia traballar en circuíto e necesiten moito material, intentaremos na medida do posible, realizar a montaxe
previamente á sesión.

c) Eficiencia na formación e transición dos agrupamentos. Para evitar as perdas de tempo que supoñen tanto o
establecemento de agrupamentos, como a transición duns a outros, naquelas sesións nas que as actividades de
ensino-aprendizaxe demanden continuos cambios de agrupamentos, secuenciaremos as mesmas de tal maneira que
vaian  seguidas  todas  as  actividades  individuais,  logo  por  parellas,  logo  por  cuartetos,  etc.,  aproveitando  o
agrupamento anterior para facer o seguinte, de ser posible.

d) Optimización das partes da sesión. Aínda que diferentes autores propoñen varias divisións das sesións de E.F.,
podemos dicir que basicamente as sesións de educación física divídense en tres partes, a saber: posta en acción,
parte principal e volta á calma. Nos puntos anteriores abordamos as pautas a seguir para evitar as perdas de tempo
na parte principal da sesión, centrándonos agora nas outras dúas partes.

Para  limitar  as  perdas  de  tempo na  posta  en  acción,  aproveitaremos  esta  para  explicar  o  sentido  da  sesión,
relacionala coa sesión previa, e transmitir a maior parte da información necesaria para a súa parte principal.

Na volta á calma, aproveitaremos o tempo de recuperación para recordar os puntos máis importantes traballados na
parte anterior, repartiremos, no seu caso, as fichas de avaliación da sesión e motivaremos o alumnado para a sesión
seguinte.

3. O COÑECEMENTO DOS RESULTADOS/EXECUCIÓN

Na actualidade ninguén dubida de que o coñecemento dos resultados constitúa un dos aspectos clave dentro do
proceso de aprendizaxe motor.  A súa importancia vén certificada por múltiples traballos de investigación que
coinciden en afirmar o seu extraordinario valor dentro do proceso de aprendizaxe.
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A progresión ao longo das etapas educativas debe ir dende un Coñecemento dos Resultados Extrínseco cara a un
cada vez máis Intrínseco.

Nesta proposta de Programación, o Coñecemento dos Resultados abranguerá, en función do momento, tres tipos. Así,
en  certos  contidos,  como por  exemplo  os  contidos  máis  técnicos,  trataremos  de  utilizar  o  Coñecemento  dos
Resultados Concorrente. Tanto a través dunha transmisión verbal como táctil, procuraremos que o alumnado modele
a súa execución técnica no mesmo momento de realizar a acción.

Naquelas  situacións,  nas que buscamos que a información teña unha incidencia  positiva sobre as  execucións
posteriores, como no caso dun xesto técnico específico, utilizaremos o Coñecemento dos Resultados Inmediato. Nun
principio, mediante unha transmisión verbal, e sempre que sexa necesario, a través dunha transmisión táctil ou
visual.

E por último, trataremos de aumentar o protagonismo do Coñecemento dos Resultados Intrínseco, atrasando a
administración da información durante un tempo, unha vez finalice a tarefa. Este Coñecemento dos Resultados
Diferido, é propio da aprendizaxe dos comportamentos tácticos, onde, combinado con Estilos de Ensino baseados na
Busca, pretendese proporcionar un maior protagonismo ao alumnado á hora de analizar a información e tomar
decisións.

4. ACTIVIDADES

A función das actividades é a de reforzar os contidos, grazas a elas o alumnado adquire os mesmos. Ademais, teñen
unha función favorecedora do proceso de socialización.

Polo tanto, para cumprir coa súa función, utilizaremos diferentes tipos de actividades. As actividades de Diagnóstico
utilizarémolas principalmente nas primeiras sesións de cada U.D. co obxectivo de levar a cabo a avaliación dos
coñecementos previos do alumnado sobre os contidos a desenvolver.  As actividades de Desenvolvemento que
utilizaremos para desenvolver os contidos centrais das distintas UU.DD. Ligadas a estas actividades virán as de
Síntese, nas cales trataremos de conseguir a aplicación dos contidos aprendidos, en situacións reais de práctica. Por
último, seguindo a lóxica metodolóxica, levaremos a cabo as actividades de Avaliación, coas que pretenderemos
comprobar o nivel de adquisición de contidos desenvolvido polo alumnado. Non debemos esquecer, que dada a
heteroxeneidade do alumnado, os ritmos de aprendizaxe son individuais, polo tanto teremos preparados dous tipos
máis de actividades; as de Reforzo, que utilizaremos con aquel alumnado cuxo ritmo de aprendizaxe sexa máis lento
que o do grupo de referencia; e as de Ampliación, que utilizaremos con aquel alumnado que presenta un dominio
importante do contido dende un principio, ou cuxo ritmo de aprendizaxe está por riba do grupo de referencia.

5. ESTRATEXIA NA PRÁCTICA

A estratexia na práctica que utilizaremos dependerá do tipo de contido e da tarefa que deseñaramos, así como do
seu obxectivo.

Así por exemplo, para as actividades de avaliación inicial,  deseñadas para a primeira sesión de cada U.D., con
carácter xeral, a estratexia será de tipo global, onde se implique o maior número de habilidades, fundamentos e
coñecementos posible para poder facernos unha idea xeral do nivel de coñecemento inicial do noso alumnado no
devandito contido.

Para aquelas tarefas onde o obxectivo perseguido sexa entre outros unha aprendizaxe técnica, a estratexia a utilizar
será máis analítica. Por exemplo a aprendizaxe dun xesto técnico, comezará cunha aproximación analítica ao mesmo
descompoñéndoo en diferentes partes secuenciadas segundo os segmentos corporais implicados no xesto.

Por  último,  para  os  pasos  intermedios  entre  as  aprendizaxes  máis  analíticas  e  as  máis  globais,  utilizaremos
estratexias sintéticas que nos permitan avanzar na aprendizaxe de todo tipo de contidos.

Hai que dicir, que as estratexias utilizadas poden presentarse de forma tanto simultánea como secuencial dentro da
mesma sesión. Así mesmo, pódense utilizar en ambos os dous sentidos, é dicir, podemos partir dunha estratexia
global para rematar cunha aprendizaxe máis analítica, ou viceversa, podemos partir dunha estratexia máis analítica
para rematar cunha máis global.

6. RUTINAS
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Para favorecer o bo funcionamento das sesións, e coa intención de optimizar ao máximo o tempo de práctica efectivo
por parte do alumnado que redunde nunha maior aprendizaxe por parte destes, establécense unha serie de rutinas.

Entrada e Saída da aula: A entrada á aula será o máis puntual posible, establecéndose unha marxe de 5 minutos
entre o toque do timbre e a entrada na aula de educación física (pavillón, pista, etc) correspondente. A saída da
mesma non se producirá ata que toque o timbre.

Cambio de Roupa: O alumnado, nada máis acceder á instalación que así o requira, procederá sen demora ao cambio
da roupa necesaria para realizar a sesión, sempre e cando este sexa necesario.

Hábitos Hixiénicos: Distinguiremos entre aseo e ducha. Entendemos por aseo o secado da sudoración e o cambio de
roupa. Para iso o alumnado contará con 5 minutos. O alumnado que mostre a súa intención de ducharse, debe
advertilo ao profesorado antes de iniciar a clase, cedéndoselle os últimos 7 minutos da sesión.

Recollida do Material: O material utilizado na sesión será recollido por quendas polo alumnado participante na sesión
a excepción de, se é o caso, o alumnado que se vaia duchar.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Instalacións dispoñibles para o desenvolvemento da materia neste nivel educativo.

Material dispoñible para levar a cabo o desenvolvemento das unidades didácticas deste curso.

Libro de texto ou material complementario.

Edixgal, Aula virtual/moodle. Cursos dispoñibles na aula.

Outras ferramentas dixitais ou plataformas de aprendizaxe.

Redes sociais, aplicacións.

Material bibliográfico no departamento, biblioteca, outras dependencias do centro, etc...

Neste  apartado  convén  especificar  os  materias  e  recursos  didácticos  cos  que  conta  a  persoa  docente  para
desenvolver a programación. Proponse unha serie de recursos que cada docente pode ampliar, suprimir ou ben
engadir outros cos que conte para levar a cabo a programación didáctica.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación inicial desenvolverase ao inicio de cada Unidade Didáctica para comprobar os coñecementos previos que
posúe o alumnado sobre os contidos da mesma.

Os procedementos de avaliación poderán ser variados, tanto probas escritas, como observación directa de tarefas
específicas nas primeiras sesións, ou mediante cuestionarios orais. O instrumento para a avaliación inicial dependerá
do contido da U.D.

Unha vez  feita,  a  persoa  docente  valorará  a  necesidade de  realizar  adaptacións  nos  diferentes  apartados  da
programación, de ser o caso.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

3

UD 2

6

UD 3

17

UD 4

9

UD 5

7

UD 6

17

UD 7

10

UD 8

21

UD 9

7

UD 10

3

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Táboa de
indicadores 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A Programación Didáctica consta de 10 UD. As UU.DD. están distribuídas trimestralmente, de tal xeito que a 1, 2, 3 e
4 impartiranse no primeiro trimestre cun peso total do 35%; a 5, 6, e 7 impartiranse no segundo trimestre cun peso
total do 34%, e a 8, 9 e 10 impartirase no terceiro trimestre cun peso total do 31%. No número de sesións asignado a
cada UD contémplanse tamén a/as sesións dedicadas á avaliación.

O peso de cada UD estableceuse en función do número de sesións e do contido da mesma.

Para a cualificación de cada Unidade Didáctica teremos en conta, para cada Criterio de Avaliación, os mínimos de
consecución establecidos e o seu peso orientativo (establecido en cada UD).

Tendo en conta estes elementos, para a superación de cada unidade didáctica o alumnado deberá acadar os mínimos
de consecución establecidos, nun peso orientativo global igual ou superior ao 45%. No caso de detectarse dificultades
nalgún alumno ou alumna, adoptaránse as medidas de reforzo educativo necesarias.

A cualificación de cada trimestre, obterase calculando a media aritmética ponderada das cualificacións obtidas en
cada UD impartida  no  trimestre.  No  caso  de  recuperar  algunha UD antes  de  ter  lugar  a  sesión  de  avaliación
trimestral, terase en conta a nova cualificación para o cálculo da nota desta. No caso de que o alumnado recuperara
algunha UD pasada a avaliación trimestral, a cualificación da UD terase en conta para recalcular a nota final previa a
avaliación final.

A cualificación da avaliación previa á avaliación final da materia, obterase calculando a media aritmética ponderada
das cualificacións obtidas en cada avaliación trimestral.

O valor numérico da nota irá dende o 1 ao 10, redondeando á unidade máis próxima, (ata .4 cara abaixo e dende .5
cara arriba), e para considerar superada a U.D., o trimestre e o curso o alumnado debe acadar unha puntuación de
4,5 ou superior.

Para a obtención da nota empregaranse distintos procedementos, tanto probas escritas, como observación directa
por  parte  da  persoa  docente.  As  probas  escritas  poderán  ser  exames  tipo  test,  de  resposta  curta  ou  de
desenvolvemento. Tamén poderán solicitarse a realización de traballos escritos.

Ao ser unha materia eminentemente práctica, o procedemento de avaliación máis empregado será a observación
directa a través de diversos instrumentos, principalmente rúbricas, listas de cotexo e escalas de valoración, en
función dos contidos a desenvolver.

Criterios de cualificación:
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Atención especial require o alumnado que por diferentes motivos (lesións, malestares diversos, etc) non pode seguir
o ritmo das sesións ou facer  a clase por  un período de tempo indeterminado.  Ao ser  a nosa materia  práctica,
intentarase que na medida do posible se incorpore ás sesións facendo as adaptacións oportunas. De non ser posible,
determinarase o rol que deberá desempeñar, en función do tipo de sesión que se estea a desenvolver: árbitro, apoio
aos compañeiros, alumno avantaxado, axudante da persoa docente, etc.

Para a avaliación deste alumnado empregaranse rúbricas específicas segundo o papel desempeñado que poderá
complementarse con traballos escritos.

En canto aos instrumentos de avaliación das unidades didácticas, aclarar que o tipo de instrumento establecido é
sempre a táboa de indicadores, xa que a nosa materia é eminentemente práctica, e ademais é unha limitación da
aplicación. Non obstante, consideramos que dentro desta tipoloxía entran tamén as probas escritas.

Criterios de recuperación:

Para recuperar as UU.DD. non superadas:

Rematada a UD proporase ao alumnado que non a superou actividades de recuperación, supervisadas, avaliadas e
cualificadas polo profesorado en sesións de titoría previa cita.  Segundo as circunstancias,  poderanse propor a
realización de probas escritas.

De non superala, quedará pendente de recuperar, sempre e cando o alumnado non supere o trimestre, neste último
caso a UD darase por superada.

Para recuperar a avaliación trimestral:

O  alumnado  deberá  recuperar  so  as  UU.DD.  que  non  teña  superadas.  O  profesorado  proporá  actividades  de
recuperación ao alumnado supervisadas, avaliadas e cualificadas en sesións de titoría previa cita.  Segundo as
circunstancias poderanse propor ao alumnado a realización de probas escritas.

Para superar a avaliación final:

Ao alumnado con algunha avaliación trimestral  non superada,  recibirá  un plan de recuperación e realizará as
actividades propostas no período que vai dende a avaliación previa á avaliación final ata a avaliación final. Esas
actividades serán avaliadas e cualificadas por observación directa do profesorado.

Transcorrido este período, o alumnado que non recuperou algunha avaliación trimestral, deberá superar nunha proba
final extraordinaria os mínimos de consecución non superados. A proba será preferentemente práctica, aínda que
para superar algún dos contidos poderanse propor probas escritas.

Para mellorar a nota na avaliación final:

O alumnado que desexe mellorar a súa cualificación, recibirá un plan de mellora. Neste plan priorizaranse os contidos
con peor cualificación ou non superados nas diferentes UUDD. As actividades propostas serán acordadas entre a
persoa docente e o alumnado. No caso de que o alumnado supere as actividades de reforzo propostas no plan,
incrementarase a súa cualificación nas UU.DD. correspondentes e calcularase de novo a cualificación final da materia.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non procede en 1º ESO.
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6. Medidas de atención á diversidade

Atendendo á Orde do 8 de setembro que desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a
atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, adoptaranse as
medidas de carácter ordinario e extraordinario que se consideren oportunas e axeitadas ao alumnado.

Con carácter xeral, para adecuarse aos diferentes ritmos de aprendizaxe e capacidades, contémplanse actividades de
reforzo e ampliación con tempos flexibles e aprendizaxe cooperativa en grupos heteroxéneos.

Ademais do diferente ritmo de aprendizaxe do alumnado e o nivel de competencia motriz, os casos máis frecuentes
na materia de Educación Física que necesitan unha atención á diversidade son:

Alumnado repetidor (coa materia aprobada / coa materia suspensa). Este alumnado, maioritariamente coa materia
superada, pode colaborar co profesorado en actividades de microensinanza participando como alumno avantaxado
en determinados contidos. Esa actuación será valorada polo profesorado con táboas de indicadores específicas.

Alumnado con diferente nivel de competencia motriz. Ao alumnado que teña baixo nivel de competencia motriz nos
contidos dalgunha/s unidade/é didáctica/s, realizaránselle apoios e reforzos para favorecer tanto a súa práctica como
a súa aprendizaxe. De ser necesario, adaptaránselle os tempos e os procedementos de avaliación.

Alumnado  lesionado  ou  incapacitado  temporalmente  para  realizar  a  práctica.  No  caso  deste  alumnado  con
necesidades educativas especiais poñeranse en marcha os apoios e as atencións educativas específicas necesarias
para a consecución dos obxectivos de aprendizaxe. Nestes casos, asignarase un rol en función da UD que garanta
que participa e logra os obxectivos fixados: avaliador, xuíz/árbitro e axudante serán os roles máis utilizados. A
avaliación da súa práctica realizarase a través de táboas de indicadores específicas. A este alumnado, de ser o caso,
en función das súas necesidades de atención á diversidade adaptaránselle tanto os tempos como os procedementos
de avaliación. En todo caso, evitarase que se limite a tomar nota da sesión.

Alumnado que promociona coa materia sen superar. Neste caso elaborarase un Plan de reforzo adaptado ás súas
particularidades. De todos os apartados do plan, destacamos as tarefas para realizar e a súa temporalización, así
como os procedementos de seguimento e avaliación.

Por outro lado, no caso do alumnado cun ritmo de aprendizaxe máis lento podemos poñer en marcha:

- Adaptacións metodolóxicas en canto ao estilo de ensinanza: empregar formas de organizar a clase individualizadas,
realización de grupos de nivel naquelas actividades que así o requiran, etc...

-  Adaptacións metodolóxicas en canto á técnica de ensinanza:  comunicar só os aspectos máis importantes do
modelo, presentar o modelo de forma máis personalizada. Procurar deseñar actividades diferentes para traballar un
mesmo contido...

- Adaptacións metodolóxicas en canto ás estratexias pedagóxicas: apoio verbal, visual, manual, ampliación do tempo
para alcanzar un  determinado contido (polo que se establecerán progresións máis próximas á súa aptitude física).
Reforzo permanente dos logros acadados para elevar a súa autoestima-autoconcepto, creación dun clima na aula na
que o alumno/a non tema expresar as súas dificultades. Simplificación das actividades e adaptación das regras de
xogo.

En canto ao alumnado cun ritmo de aprendizaxe máis rápido, podemos:

- Plantexar actividades de ampliación que lles permitan profundar nos diversos contidos alcanzando obxectivos
superiores.

-  Implicar  a este alumnado en programas de acción titorial  con compañeiros/as que teñan dificultades na súa
aprendizaxe.

No caso de ser necesarias medidas extraordinarias de atención á diversidade unha vez esgotadas as de carácter
ordinario, seguiranse as indicacións establecidas na normativa vixente, coa colaboración do departamento de
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orientación do centro.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - COMPRENSIÓN DE
LECTURA X X X X X

ET.2 - EXPRESIÓN ORAL E
ESCRITA X X X X X

ET.3 - COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL X X X X

ET.4 - COMPETENCIA DIXITAL X X X X

ET.5 - EMPRENDEMENTO
SOCIAL E EMPRESARIAL X X X X

ET.6 - FOMENTO DO ESPÍRITU
CRÍTICO E CIENTÍFICO X X X X

ET.7 - EDUCACIÓN
EMOCIONAL E EN VALORES X X X X X X X X

ET.8 - IGUALDADE DE
XÉNERO X X X X X X X X

ET.9 - CREATIVIDADE X X X X X

UD 9 UD 10

ET.1 - COMPRENSIÓN DE
LECTURA X X

ET.2 - EXPRESIÓN ORAL E
ESCRITA X X

ET.3 - COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

ET.4 - COMPETENCIA DIXITAL X

ET.5 - EMPRENDEMENTO
SOCIAL E EMPRESARIAL X

ET.6 - FOMENTO DO ESPÍRITU
CRÍTICO E CIENTÍFICO X X

ET.7 - EDUCACIÓN
EMOCIONAL E EN VALORES X X

ET.8 - IGUALDADE DE
XÉNERO X X

ET.9 - CREATIVIDADE
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Ver observaciónsProposta: Roteiro de sendeirismo

Observacións:
Engadir a relación de actividades complementarias previstas para este curso. Na descrición poden sinalarse os
seguintes aspectos:

- Cursos, grupos e número de alumnado ao que vai dirixida.
- Data e horario (aproximado) de realización.
- Destino, lugar ou espazo.
- Custo aproximado.
- Profesorado responsable e ratio profesorado/alumnado (legalmente establecido 1/20)
- Permisos (autorizacións, permisos concello, etc...)
- Necesidades (transporte, salón de actos, etc.).
- Departamentos ou entidades colaboradores.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

RENDEMENTO DO ALUMNADO E RESULTADOS DE APRENDIZAXE.

TEMPORALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN E DAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

MOTIVACIÓN DO ALUMNADO, AMBIENTE NAS SESIÓNS E ACTUACIÓN PERSOAL DA PERSOA DOCENTE.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS DA PROGRAMACIÓN.

O proceso de ensino esixe unha avaliación continua para ir axustando a programación. Esta avaliación permite ir
detectando necesidades e buscando o axuste, as correccións precisas e as medidas que se consideren oportunas en
cada momento.

Propóñense uns aspectos da programación e do procedemento de ensino-aprendizaxe, e uns indicadores, que a
persoa docente pode  avaliar, escollendo os instrumentos que considere máis axeitados (cuestionarios, listaxes de
control ou rexistro de datos, entrevistas, observador externo ou ben comparar a experiencia con outros  compañeiros
e  compañeiras  docentes).  Nesta  proposta  poden surpimirse  puntos  e  engadirse  outros  que a  persoa docente
considere.

RENDEMENTO DO ALUMNADO E RESULTADOS DE APRENDIZAXE:

Análise dos resultados obtidos na avaliación final. O 80% do alumnado aproba a materia.

TEMPORALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN E DAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

Descrición:
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Mediante unha listaxe de control reflectirase si a temporalización foi axustada e houbo tempo de levar a cabo, tanto
as UD como a programación xeral.

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

Avaliación de recursos, materiais, actividades, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. Utilizaranse 2
instrumentos de avaliación: unha enquisa ao alumnado de cada grupo, e unha reflexión persoal do docente baseada
na experiencia co grupo e no rexistro diario de clase. O 75% do alumnado, nunha escala de 0 a 5,  puntúa con 3 ou
máis este apartado.

MOTIVACIÓN DO ALUMNADO, AMBIENTE NAS SESIÓNS E ACTUACIÓN PERSOAL DA PERSOA DOCENTE:

Avaliarase a través dunha enquisa ao alumnado, a través da reflexión persoal da persoa docente baseada no rexistro
diario de clase e cun feed-back obtido das entrevistas ou titorías coas familias. O 75% do alumnado, nunha escala de
0 a 5,  puntúa con 3 ou máis este apartado.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS DA PROGRAMACIÓN:

Mediante unha listaxe de control avaliarase si alumnado e familias foron informados en tempo e forma do contido
desta  programación  didáctica  a  través  da  páxina  web do  centro.  Ademais  o  alumnado tivo  unha información
constante ao longo do curso do relativo ao desenvolvemento da mesma.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación é indispensable para ir avaliando procedementos, as actividades levadas a cabo e os
resultados alcanzados polo alumnado, e así ir facendo as modificacións que se consideren oportunas para finalmente
reflexionar acerca das posibles propostas de mellora. O coñecemento dos resultados obtidos neste proceso de
seguimento e avaliación tamén establecerán un novo punto de partida de cara ao próximo curso e cara a unha nova
intervención docente.

O seguimento da programación realizarase a través da sección de "Seguimento" da Aplicación PROENS. Nesta
sección indicarase a data de inicio e fin da UD, o número de sesións previstas, o número de sesións realizadas, o grao
de cumprimento da programación (baixo-medio-alto),  as  propostas de mellora e  calquera observación que se
considere oportuna..

Proponse facer o seguimento e a avaliación da programación nos seguintes prazos:

-  Ao  remate  de  cada  unidade  didáctica:  avaliarase  a  eficacia  das  actividades  plantexadas,  a  consecución  de
obxectivos por parte do alumnado, as dificultades atopadas, as necesidade de medidas de reforzo, os materiais e
recursos empregados, outros instrumentos, etc.

-  Unha  vez  ao  mes,  na  reunión  do  departamento,  realizarase  o  seguimento  da  programación  didáctica  e
estableceranse as medidas correctoras que, de ser o caso, se estimen necesarias.

- Ao finalizar o trimestre, onde analizaranse as unidades didácticas levadas a cabo, factores favorables e dificultades
atopadas na temporalización das mesmas e resultados acadados polo alumnado. No caso de que quedara sen
impartir algunha UD, o seu peso repartirase equitativamente entre o resto de UU.DD. impartidas no trimestre.

- Ao finalizar o curso escolar.

As propostas de mellora reorientarán e modificarán a nova programación, se é o caso, e unha vez discutido no seno
do departamento (reorientarán as estratexias para desenvolver contidos,  reforzarán aspectos varios,  variarán
procedementos,  etc....)  sempre  buscando a  optimización  do  proceso  e  o  aproveitamento  dos  recursos.  Estas
propostas deberán quedar reflictidas na memoria final do departamento.
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9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BueuCPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202336000351

Curso

1º ESOEducación plástica, visual e audiovisual

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

70Educación secundaria
obrigatoria

Sesións
semanais

2
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1. Introdución

Esta materia impártese en todos os centros de Secundaria de Galicia, xa que forma parte da etapa obrigatoria, polo
que ten unha gran importancia como substrato dunha curiosidade e interese futuros polas distintas manifestacións
plásticas.  Para moitos  alumnos,  1º  da ESO é a  súa primeira  experiencia  con certas  técnicas  gráfico-plásticas,
ferramentas e procedementos. Tamén cun profesor especialista da materia, polo que é necesario que lles sirvamos
de acicate e os estimulemos para despertar a súa creatividade, sen prexuízos nen vergoña, ó mostrar o seu proceso
creativo e o traballo plástico finalizado ao resto do alumnado e aos docentes.

A educación artística é unha actividade imprescindible no desenvolvemento das persoas. A experimentación coas
artes plásticas, visuais e audiovisuais fomenta a exploración e coñecementos propios e promove a imaxinación así
como a capacidade para crear respostas múltiples, en linguaxes propios, a diferentes necesidades. Así mesmo a
actividade artística implica un grao alto de interacción co grupo onde o traballo propio e alleo, individual e en grupo,
serven para fomentar o debate e aprender a aprender.

O estudo da imaxe nos diferentes medios (a súa historia, as tipoloxías, as técnicas de creación, etc.)  convértese nun
dos fíos principais da materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. Foméntase a experimentación e a creación
de imaxes bidimensionais e tridimensionais en diferentes medios de xeito que o alumnado tome contacto con
técnicas e medios tradicionais así como cos medios tecnolóxicos e dixitais, explorando as cualidades expresivas da
cada un deles.

Preténdese que, partindo dunha base común de conceptos, o alumnado traballe e experimente co emprego das
diferentes linguaxes visuais e audiovisuais realizando as súas propias producións plásticas e audiovisuais.

É imprescindible que o alumnado adquira os coñecementos e as destrezas básicas para afrontar a análise crítica da
imaxe visual e audiovisual como elemento de comunicación. Esta materia colabora amplamente no fomento do
espírito crítico do alumnado ante as imaxes con diferentes funcións comunicativas e moi especialmente ante a imaxe
publicitaria.

A materia impártese nos cursos de primeiro e terceiro da ESO e dá continuidade á educación artística recibida polo
alumnado nas etapas anteriores, facilitándolle ao alumnado: seguir afondando no coñecemento, interpretación e
valoración crítica das imaxes en todas as súas funcións; potenciar o coñecemento e o respecto polo patrimonio
cultural e artístico e a súa posta en vañlor; poñer en práctica da  expresividade propia mediante a realización de
producións individuais e colectivas.

A materia está deseñada a partir de oito obxectivos que saen dos obxectivos xerais da etapa e das competencias que
configuran o perfil de saída do alumnado ao termo do ensino básico, en especial dos descritores da competencia en
conciencia e expresión culturais, aos que se engaden aspectos relacionados coa comunicación verbal, a dixitalización,
a convivencia democrática, a interculturalidade ou a creatividade.  A materia ten un enfoque eminentemente práctico
o que leva a que o alumnado se inicie na produción artística sen necesidade de dominar as técnicas nin os recursos, e
que vaia adquirindo estes coñecementos en función das necesidades derivadas da súa propia produción.

Os criterios de avaliación e os contidos da materia articúlanse en catro bloques. O primeiro leva por título «Patrimonio
artístico e cultural» e inclúe contidos relativos aos xéneros artísticos e ás manifestacións culturais máis destacadas. O
segundo,  denominado «Elementos  formais  da  imaxe e  da  linguaxe visual.  A  expresión  gráfica»,  abrangue os
elementos, principios e conceptos que se poñen en práctica nas distintas manifestacións artísticas e culturais como
forma de expresión.  O terceiro bloque,  «Expresión gráfico-plástica e técnica:  fundamentos e procedementos»,
comprende tanto os procedementos gráfico-plásticos como as distintas operacións técnicas ademais dos factores e as
etapas do proceso creativo e unha introdución aos sistemas de representación máis importantes. Inclúese tamén
unha introdución á xeometría plana e aos sistemas de representación. Por último, o bloque «Imaxe e comunicación
visual e audiovisual» incorpora os contidos relacionados coas linguaxes, as finalidades, os contextos, as funcións e os
formatos da comunicación visual e audiovisual.
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Comprender a importancia que tiveron
no  desenvolvemento  do  ser  humano  algúns
exemplos  se lecc ionados  das  d i s t in tas
manifestacións culturais e artísticas, amosando
interese polo patrimonio como parte da propia
cultura,  para entender  como se converten no
testemuño dos valores e das convicións de cada
persoa e da sociedade no seu conxunto, e para
recoñecer a necesidade da súa protección e da
súa conservación.

1 3 3 1-2 1

OBX2 - Explicar as producións plásticas, visuais
e audiovisuais propias, comparándoas coas dos
seus iguais e con algunhas das que conforman o
patrimonio cultural e artístico, xustificando as
opinións e tendo en conta o progreso desde a
intención  ata  a  realización,  para  valorar  o
intercambio,  as experiencias compartidas e o
diálogo  intercultural,  así  como  para  superar
estereotipos.

1 1-3 1-3 1-3

OBX3 - Analizar diferentes propostas plásticas,
visuais  e  audiovisuais,  amosando  respecto  e
desenvolvendo a capacidade de observación e
interiorización da experiencia e da satisfacción
estética,  para  enriquecer  a  cultura  artística
individual e alimentar o imaxinario propio.

1-2 1 4 1-3 2

OBX4 - Explorar as técnicas, as linguaxes e as
intencións de diferentes producións culturais e
artísticas,  analizando,  de  forma  aberta  e
respectuosa  tanto  o  proceso  como o  produto
final,  a  súa  recepción  e  o  seu  contexto,  para
descubrir  as  posibilidades  que  ofrecen  como
fonte xeradora de ideas e respostas.

2 3 1-2 3 3 2

OBX5 - Realizar producións artísticas individuais
ou colectivas  con creatividade e  imaxinación,
seleccionando  e  apl icando  ferramentas,
t é c n i c a s  e  s o p o r t e s  e n  f u n c i ó n  d a
intencionalidade,  para  expresar  a  visión  do
mundo, as emocións e os sentimentos propios,
así  como  para  mellorar  a  capacidade  de
comunicación e desenvolver a reflexión crítica e
a autoconfianza.

2 5 1-3-4 3 1-2 3-4

OBX6 -  Apropiarse das referencias culturais  e
artísticas  da  contorna,  identificando  as  súas
singularidades,  para  enriquecer  as  creacións
propias  e  desenvolver  a  identidade  persoal,
cultural e social.

2 1 3 1 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX7  -  Aplicar  as  técnicas,  os  recursos  e  as
convencións principais das linguaxes artísticas,
incorporando de forma creativa as posibilidades
que ofrecen as tecnoloxías, para as integrar e
enriquecer  o  deseño  e  a  realización  dun
proxecto artístico.

2-3 3 1-5 1-3 4

OBX8 - Compartir producións e manifestacións
artísticas, adaptando o proxecto á intención e
ás características do público destinatario, para
v a l o r a r  d i s t i n t a s  o p o r t u n i d a d e s  d e
desenvolvemento persoal.

1 2-3 3 3-5 3 4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X

As distintas manifestacións
artísticas. Valoración da
perspectiva de xénero e o
patrimonio. Os xéneros
artísticos.

1 6

Manifestacións culturais e artísticas clave
ao longo da historia, incluidas as
contemporáneas e as pertencentes ao
patrimonio local: análise dos seus aspectos
formais e do seu contexto histórico,
incorporando ademais a perspectiva de
xénero. Xéneros artísticos e evolución ao
longo da historia da arte.

7

X
A linguaxe visual e os seus
elementos básicos e de
configuración.

2 6

Punto, liña e plano. Forma, cor e textura.
Conceptos e posibilidades expresivas dos
elementos visuais. Recursos para expresar
sentimentos e sensacións a través da
linguaxe visual.

7

X
Técnicas básicas de expresión
gráfico-plástica en dúas
dimensións, secas e húmidas.

3 7
Uso e características das técnicas planas,
secas e húmidas e a súa utilidade na
expresividade artística.

10

XO volume como experiencia
expresiva. X4 7Técnicas básicas de expresión gráfico-

plástica en tres dimensións. 12

XXTrazados xeométricos básicos e
as súas aplicacións. X5 11

Introdución aos trazados xeométricos
básicos: ángulos, triángulos, polígonos
regulares e irregulares, teorema Thales,
proporcionalidade, construción dun
polígono nun número calquera de partes
iguais, elementos notables...

20

XXOs sistemas de representación.
Vistas diédricas. X6 6

Introducción ós sistemas de representación:
sistema diédrico. Nocións básicas da súa
metodoloxía.

8

XA linguaxe visual e as súas
funcións e tipoloxías. X7 9

Función informativa, comunicativa,
expresiva e estética. A imaxe fixa,
secuenciada e en movemento. Formatos
analóxicos e dixitais das imaxes.

6

XO cómic8 9Imaxen fixa: a linguaxe do cómic. Orixe,
evolución e exemplos significativos. 15

XA fotografía9 9Imaxe secuencial: posibilidades expresivas
da fotografía. Orixe, inicios evolución e 15
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA fotografía9 9características. 15

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

As distintas manifestacións artísticas. Valoración da perspectiva de xénero e o patrimonio. Os
xéneros artísticos.

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.3 - Describir propostas plásticas, visuais e
audiovisuais de diversos tipos e épocas, analizalas
con curiosidade e respecto desde unha perspectiva
de xénero.

Interpretar o contexto sociopolítico e
histórico baixo o que unha obra de arte
está creada, para entender a perspectiva
de xénero que condiciona a obras e
artistas ao longo da historia da arte.

TI 70

CA1.1 - Recoñecer os factores históricos e sociais
que rodean as producións plásticas, visuais e
audiovisuais máis relevantes, así como a súa función
e a súa finalidade, con interese e respecto, desde
unha perspectiva de xénero.

Entender, dun xeito básico, como o feito
artístico ven condicionado por factores
históricos e sociais e, do mesmo xeito,
comprender tamén a perspectiva de
xénero baixo o que está creado.

CA1.2 - Valorar a importancia da conservación do
patrimonio cultural e artístico universal e galego a
través do coñecemento e a análise guiada de obras
de arte.

Entender minimamente a orixe, a
repercusión e a importancia do noso
propio patrimonio para poder entender o
patrimonio cultural e artístico universal.

CA1.4 - Entender a súa pertenza a un contexto
cultural concreto, a través da análise dos aspectos
formais e dos factores sociais que determinan
diversas producións culturais e artísticas actuais.

Discriminar e entender minimamente os
distintos contextos culturais e históricos e
como estes inflúen nas obras de arte
correspondentes, tendo en conta os
factores sociais e formais que os
condicionan.

CA1.5 - Analizar, de forma guiada, diversas
producións artísticas, incluídas as propias e as dos
seus iguais, desenvolvendo con interese unha
mirada estética cara ao mundo e respectando a
diversidade das expresións culturais.

Valorar as distintas producións artísticas,
tamén as creadas na aula, sendo
minimamente críticos, curiosos e
respectuosos coas múltiples solucións
creativas dos distintos contextos
culturais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Os xéneros artísticos máis destacados.

- Manifestacións culturais e artísticas máis importantes, incluídas as contemporáneas e as pertencentes ao
patrimonio local: os seus aspectos formais e a súa relación co contexto histórico.
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2

Título da UDUD

A linguaxe visual e os seus elementos básicos e de configuración.

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Analizar de xeito guiado as especificidades
das linguaxes de diferentes producións culturais e
artísticas.

Valorar as principais linguaxes das
producións creativas.

CA2.2 - Expresar ideas e sentimentos en diferentes
producións plásticas e visuais a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes.

Experimentar minimamente, para despois
elixir os recursos técnicos máis axeitados,
co gallo de achegarse aos fins expresivos
buscados.

CA2.3 - Realizar diferentes tipos de producións
artísticas individuais ou colectivas, integrando
racionalidade, empatía e sensibilidade, e
seleccionando as técnicas e os soportes adecuados
ao propósito.

Crear producións artísticas, dun xeito
individual ou colectivo, coas técnicas máis
idóneas para mostrar a integración de
racionalidade, empatía e sensibilidade.

CA2.4 - Desenvolver producións e manifestacións
artísticas cunha intención previa, de forma individual
ou colectiva.

Acadar solucións creativas lóxicas a unha
premisa, dun xeito individual ou colectivo.

CA2.5 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións propias.

Apoiarse, en maior ou menor medida, en
referencias do propio patrimonio, como
base para acadar novas solucións
creativas axeitadas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A linguaxe visual como forma de comunicación.

- Elementos básicos da linguaxe visual: o punto, a liña e o plano. Calidades expresivas e comunicativas.

- Elementos de configuración visual: forma, cor e textura. Conceptos e posibilidades expresivas.

3

Título da UDUD

Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dúas dimensións, secas e húmidas.

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes gráficos e visuais, así como os
seus procesos e os resultados en función dos
contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos, procurando e analizando a información
con interese e eficacia.

Saber recoñecer minimamente as
particularidades das distintas técnicas e
linguaxes artísticas, en función dos
distintos contextos, buscando a
información e analizándoa con eficacia.

CA3.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións gráfico-plásticas, tanto
artísticas como técnicas, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Saber elixir as técnicas necesarias, dun
xeito básico, despois de experimentar con
elas, para ser quen de comunicar os
sentimentos e ideas requiridos,
desenvolvendo certa reflexión crítica.

CA3.3 - Experimentar con distintas técnicas
bidimensionais e tridimensionais na xeración de
mensaxes propias, amosando iniciativa no emprego
de linguaxes, materiais, soportes e ferramentas.

Amosar un mínimo de iniciativa ao
experimentar coas distintas técnicas e
linguaxes expresivas para xerar
mensaxes propias.

CA3.4 - Desenvolver producións gráfico-plásticas,
tanto artísticas como técnicas, cunha intención
previa, de forma individual ou colectiva.

Ser quen de desenvolver producións
gráfico-plásticas sinxelas, respondendo a
unha premisa, de xeito individual ou
colectivo.

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas, tanto
artísticas como técnicas, realizadas de forma
individual ou colectiva, recoñecendo os erros,
procurando as solucións e as estratexias máis
adecuadas para as mellorar.

Explicar, dun xeito mínimamente lóxico e
organizado, os procesos e o resultado das
producións gráfico-plásticas,
reflexionando sobre os erros e procurando
outras solucións máis axeitadas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dúas dimensións. Técnicas secas e húmidas. O seu uso na arte e
as súas características expresivas.

4

Título da UDUD

O volume como experiencia expresiva.

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes gráficos e visuais, así como os
seus procesos e os resultados en función dos
contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos, procurando e analizando a información
con interese e eficacia.

Saber recoñecer minimamente as
particularidades das distintas técnicas e
linguaxes artísticas, en función dos
distintos contextos, buscando a
información e analizándoa con eficacia.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións gráfico-plásticas, tanto
artísticas como técnicas, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Saber elixir as técnicas necesarias, dun
xeito básico, despois de experimentar con
elas, para ser quen de comunicar os
sentimentos e ideas requiridos,
desenvolvendo certa reflexión crítica.

CA3.3 - Experimentar con distintas técnicas
bidimensionais e tridimensionais na xeración de
mensaxes propias, amosando iniciativa no emprego
de linguaxes, materiais, soportes e ferramentas.

Amosar un mínimo de iniciativa ao
experimentar coas distintas técnicas e
linguaxes expresivas para xerar
mensaxes propias.

CA3.4 - Desenvolver producións gráfico-plásticas,
tanto artísticas como técnicas, cunha intención
previa, de forma individual ou colectiva.

Ser quen de desenvolver producións
gráfico-plásticas sinxelas, respondendo a
unha premisa, de xeito individual ou
colectivo.

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas, tanto
artísticas como técnicas, realizadas de forma
individual ou colectiva, recoñecendo os erros,
procurando as solucións e as estratexias máis
adecuadas para as mellorar.

Explicar, dun xeito minimamente lóxico e
organizado, os procesos e o resultado das
producións gráfico-plásticas,
reflexionando sobre os erros e procurando
outras solucións máis axeitadas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensións. O seu uso na arte e as súas características
expresivas.

5

Título da UDUD

Trazados xeométricos básicos e as súas aplicacións.

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50
CA3.4 - Desenvolver producións gráfico-plásticas,
tanto artísticas como técnicas, cunha intención
previa, de forma individual ou colectiva.

Ser quen de desenvolver producións
gráfico-plásticas sinxelas, respondendo a
unha premisa, de xeito individual ou
colectivo.

TI 50

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes gráficos e visuais, así como os
seus procesos e os resultados en función dos
contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos, procurando e analizando a información
con interese e eficacia.

Saber recoñecer minimamente as
particularidades das distintas técnicas e
linguaxes artísticas, en función dos
distintos contextos, buscando a
información e analizándoa con eficacia.

CA3.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións gráfico-plásticas, tanto
artísticas como técnicas, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Saber elixir as técnicas necesarias, dun
xeito básico, despois de experimentar con
elas, para ser quen de comunicar os
sentimentos e ideas requiridos,
desenvolvendo certa reflexión crítica.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas, tanto
artísticas como técnicas, realizadas de forma
individual ou colectiva, recoñecendo os erros,
procurando as solucións e as estratexias máis
adecuadas para as mellorar.

Explicar, dun xeito minimamente lóxico e
organizado, os procesos e o resultado das
producións gráfico-plásticas,
reflexionando sobre os erros e procurando
outras solucións máis axeitadas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Introdución á xeometría plana. Trazados xeométricos básicos. Introdución aos sistemas de representación: vistas
diédricas.

6

Título da UDUD

Os sistemas de representación. Vistas diédricas.

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50
CA3.4 - Desenvolver producións gráfico-plásticas,
tanto artísticas como técnicas, cunha intención
previa, de forma individual ou colectiva.

Ser quen de desenvolver producións
gráfico-plásticas sinxelas, respondendo a
unha premisa, de xeito individual ou
colectivo.

TI 50

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes gráficos e visuais, así como os
seus procesos e os resultados en función dos
contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos, procurando e analizando a información
con interese e eficacia.

Saber recoñecer minimamente as
particularidades das distintas técnicas e
linguaxes artísticas, en función dos
distintos contextos, buscando a
información e analizándoa con eficacia.

CA3.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións gráfico-plásticas, tanto
artísticas como técnicas, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Saber elixir as técnicas necesarias, dun
xeito básico, despois de experimentar con
elas, para ser quen de comunicar os
sentimentos e ideas requiridos,
desenvolvendo certa reflexión crítica.

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas, tanto
artísticas como técnicas, realizadas de forma
individual ou colectiva, recoñecendo os erros,
procurando as solucións e as estratexias máis
adecuadas para as mellorar.

Explicar, dun xeito minimamente lóxico e
organizado, os procesos e o resultado das
producións gráfico-plásticas,
reflexionando sobre os erros e procurando
outras solucións máis axeitadas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Introdución á xeometría plana. Trazados xeométricos básicos. Introdución aos sistemas de representación: vistas
diédricas.

23/12/2022 12:33:55 Páxina 24de10



7

Título da UDUD

A linguaxe visual e as súas funcións e tipoloxías.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA4.1 - Recoñecer os factores históricos e sociais
que rodean as producións visuais e audiovisuais
máis relevantes, así como a súa función e a súa
finalidade.

Entender como o feito artístico ven
condicionado por factores históricos e
sociais e, do mesmo xeito, comprender
tamén a perspectiva de xénero baixo o
que está creado.

CA4.2 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes visuais e audiovisuais, así como
os seus distintos procesos e resultados en función
dos contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos.

Saber recoñecer minimamente as
particularidades das distintas técnicas e
linguaxes artísticas, en función dos
distintos contextos, buscando a
información e analizándoa con eficacia.

CA4.3 - Analizar de xeito guiado as especificidades
das linguaxes de diferentes producións visuais e
audiovisuais.

Valorar as principais linguaxes das
producións creativas.

CA4.4 - Utilizar con creatividade referencias culturais
y artísticas da contorna na elaboración de
producións propias.

Apoiarse, en maior ou menor medida, en
referencias do propio patrimonio, como
base para acadar novas solucións
creativas axeitadas.

CA4.5 - Desenvolver producións e manifestacións
visuais cunha intención previa, de forma individual
ou colectiva.

Ser quen de desenvolver producións
gráfico-plásticas sinxelas, respondendo a
unha premisa, de xeito individual ou
colectivo.

CA4.6 - Recoñecer os usos e as funcións das
producións e das manifestacións artísticas, cunha
actitude aberta e con interese por coñecer a súa
importancia na sociedade.

Manter unha actitude minimamente
aberta e mostrar interese recoñecendo as
principais funcións das diferentes
manifestacións artísticas e a súa
importancia na sociedade.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A linguaxe e a comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva e estética. Contextos e
funcións.

- Imaxe fixa, secuencial e en movemento. Características, orixe e evolución. O cómic, a fotografía e os formatos
dixitais.

8

Título da UDUD

O cómic

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA4.1 - Recoñecer os factores históricos e sociais
que rodean as producións visuais e audiovisuais
máis relevantes, así como a súa función e a súa
finalidade.

Entender como o feito artístico ven
condicionado por factores históricos e
sociais e, do mesmo xeito, comprender
tamén a perspectiva de xénero baixo o
que está creado.

CA4.2 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes visuais e audiovisuais, así como
os seus distintos procesos e resultados en función
dos contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos.

Saber recoñecer minimamente as
particularidades das distintas técnicas e
linguaxes artísticas, en función dos
distintos contextos, buscando a
información e analizándoa con eficacia.

CA4.3 - Analizar de xeito guiado as especificidades
das linguaxes de diferentes producións visuais e
audiovisuais.

Valorar as principais linguaxes das
producións creativas.

CA4.4 - Utilizar con creatividade referencias culturais
y artísticas da contorna na elaboración de
producións propias.

Apoiarse, en maior ou menor medida, en
referencias do propio patrimonio como
base para acadar novas solucións
creativas axeitadas.

CA4.5 - Desenvolver producións e manifestacións
visuais cunha intención previa, de forma individual
ou colectiva.

Acadar solucións creativas lóxicas a unha
premisa, dun xeito individual ou colectivo.

CA4.6 - Recoñecer os usos e as funcións das
producións e das manifestacións artísticas, cunha
actitude aberta e con interese por coñecer a súa
importancia na sociedade.

Manter unha actitude minimamente
aberta e mostrar interese recoñecendo as
principais funcións das diferentes
manifestacións artísticas e a súa
importancia na sociedade.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A linguaxe e a comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva e estética. Contextos e
funcións.

- Imaxe fixa, secuencial e en movemento. Características, orixe e evolución. O cómic, a fotografía e os formatos
dixitais.

9

Título da UDUD

A fotografía

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA4.1 - Recoñecer os factores históricos e sociais
que rodean as producións visuais e audiovisuais
máis relevantes, así como a súa función e a súa
finalidade.

Entender como o feito artístico ven
condicionado por factores históricos e
sociais e, do mesmo xeito, comprender
tamén a perspectiva de xénero baixo o
que está creado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes visuais e audiovisuais, así como
os seus distintos procesos e resultados en función
dos contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos.

Saber recoñecer minimamente as
particularidades das distintas técnicas e
linguaxes artísticas, en función dos
distintos contextos, buscando a
información e analizándoa con eficacia.

CA4.3 - Analizar de xeito guiado as especificidades
das linguaxes de diferentes producións visuais e
audiovisuais.

Valorar as principais linguaxes das
producións creativas.

CA4.4 - Utilizar con creatividade referencias culturais
y artísticas da contorna na elaboración de
producións propias.

Apoiarse, en maior ou menor medida, en
referencias do propio patrimonio como
base para acadar novas solucións
creativas axeitadas.

CA4.5 - Desenvolver producións e manifestacións
visuais cunha intención previa, de forma individual
ou colectiva.

Ser quen de desenvolver producións
gráfico-plásticas sinxelas, respondendo a
unha premisa de xeito individual ou
colectivo.

CA4.6 - Recoñecer os usos e as funcións das
producións e das manifestacións artísticas, cunha
actitude aberta e con interese por coñecer a súa
importancia na sociedade.

Manter unha actitude minimamente
aberta e mostrar interese recoñecendo as
principais funcións das diferentes
manifestacións artísticas e a súa
importancia na sociedade.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A linguaxe e a comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva e estética. Contextos e
funcións.

- Imaxe fixa, secuencial e en movemento. Características, orixe e evolución. O cómic, a fotografía e os formatos
dixitais.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A materia de Educación Plástica Visual e Audiovisual pretende introducir ao alumnado de 1º da ESO no mundo da
comunicación visual e audiovisual desde o debuxo, tanto artístico como técnico, para continuar analizando imaxes e
principais técnicas de creación gráfico-plástica, coñecendo así as obras máis representativas da historia da arte.
Preténdese non só, que o alumnado sexa capaz de ver, senón que tamén sexa quen de facer, de crear imaxes
pertencentes aos diferentes campos da comunicación visual e audiovisual.

Para iso é necesaria unha metodoloxía que trate de reforzar os aspectos prácticos, adquiríndose os obxectivos a
través das actividades da aula.

Os bloques de contidos están organizados de xeito que cada unidade pode empregar parte dos contidos adquiridos
nas anteriores. O alumnado verase obrigado a utilizar o aprendido máis aquilo que debe aprender coa práctica,
situándose a súa actividade entre o que sabe facer e o que pode chegar a facer coa axuda do profesorado.

Na materia de Educación Plástica Visual e Audiovisual podemos utilizar distintas metodoloxías. Velaquí algunhas
suxestións:

1) Exposición, por parte do docente, da nova tarefa a realizar.

2) Avaliación inicial, se se considera necesario, co fin de coñecer as ideas previas que ten o alumnado sobre os
contidos da unidade.
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3) É moi exemplarizante e de gran axuda, amosar os traballos realizados por alumnado doutros cursos, para que
vexan as múltiples posibilidades que ten unha proposta.

4) Exposición dos contidos que o alumnado debe entender para a realización dos exercicios onde intervirá unha
metodoloxía investigadora e creadora, o traballo en grupo e, por suposto, o traballo guiado polo profesorado.

5) Elaboración dos exercicios durante as horas lectivas.

6) Reflexión persoal e conxunta sobre as resultas plásticas e sobre os coñecementos adquiridos.

7) Nos exercicios a realizar nas horas lectivas teranse en conta as seguintes pautas:

- A exposición da tarefa a realizar e aplicación dos contidos explicados.

- Os bosquexos previos e definitivos.

- A correcta organización, limpeza e presentación no proceso e no resultado.

- O aproveitamento eficaz do tempo así como o interese e a curiosidade mostrado polo alumnado.

O resultado será valorado en función do progreso do alumnado, na consecución da adquisición das competencias
clave, a través da avaliación dos criterios establecidos mediante unha rúbrica, onde figurará unha ponderación en
cada apartado.

O alumnado poderá participar na selección das actividades a realizar, sempre que as súas propostas respondan aos
obxectivos dos bloques de contidos.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Mobiliario axeitado para un taller de arte escolar: vertedoiro con billa, mesas cómodas, andeis para gardar traballos
e materiais, espazos para expoñer obras e comentar, vertedoiro con auga, espazo ou moble de secado, etc.

Ordenador con conexión a internet e proxector con pantalla.

Aula de informática do centro.

Plataforma de ensino virtual, preferentemente, a aula virtual do centro.

Materiais pictóricos fuxíbeis: carbón, lapis conté, sanguina, pintura acrílica ou témpera das cores primarias, branca e
negra.

Materiais para estampar.

Materiais para modelado.

Libros de arte, tanto de temas técnicos, como catálogos de artistas, movementos artísticos, etc.

Páxinas web de museos, salas de exposicións, blogs de arte, etc.

A materia impartirase nunha aula taller con espazos diferenciados, na que se poden realizar tanto traballos prácticos,
atender ás explicacións do profesorado, como compartir información co resto do alumnado, traballar en equipo, etc.

O alumnado deberá aportar material propio, aínda que na aula poderá estar dispoñible algúns deste material para
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uso do alumnado, de ser necesario:

- Papel para debuxo e técnicas húmidas.

- Lapis de diferentes durezas e goma branda.

- Tesoiras.

- Lapis de cores.

- Ceras brandas.

- Rotuladores.

- Pinceis planos e redondos nº 12

- Regra, escadra e cartabón.

- Compás.

Incentivarase no alumnado o uso de materiais reutilizados e de refugallo: distintos tipos de papeis usados, materiais
procedentes do uso cotiá, etc. Poderán ser aportados polo alumnado, así como contar con eles na aula.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

1. PROPÓSITO DA AVALIACIÓN INICIAL:

Para comezar, é importante definir que é o que se quere conseguir por medio da avaliación inicial.  Canto máis
concreta sexa esta definición, máis útil será para unha toma de decisións axustada.

Debe proporcionar información relevante sobre os niveis xerais do grupo e do alumnado que o integra e servir como
punto de partida para a contextualización do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Pode ser moi útil para orientar a
programación, a metodoloxía a utilizar, a organización da aula,... así como para axustar a actuación docente ás
necesidades, intereses e posibilidades do alumnado.

2. RECOLLIDA DE INFORMACIÓN:

A segunda fase da avaliación inicial, coincidinte coa de calquera proceso de avaliación, é a recollida de información.
Tratarase de manter o equilibrio entre recoller todos aqueles datos que sexan precisos para o que se quere facer e
centrarse só naqueles que sexan útiles para a decisión a tomar.

Os aspectos sobre os que recoller información serán:

- Competencia curricular: comunicación, autonomía, habilidades...

- Características do alumno/a: intereses, motivación, estilo de aprendizaxe...

- Entorno: contexto educativo (itinerario elixido, materias pendentes...), contexto familiar, contexto social.

O formato de recollida de información pode ir desde elaboración de cuestionarios como tarefas na Aula Virtual do
centro, cuestionarios en papel, ata conversas informais, debates, etc. Tratarase de levar a cabo entre a primeira e a
segunda semana do curso.

A reunión de avaliación inicial co equipo docente e o Departamento de Orientación, así como a información aportada
polo titor do grupo, axudará a completar a información recollida e poñela en común.
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3. TOMA DE DECISIÓNS:

Unha vez analizada toda a información, tomaranse decisións sobre os seguintes aspectos:

- Respecto ao currículo: deseñar adaptacións curriculares e reforzos nos casos necesarios.

- Respecto á forma de traballar na aula: organizar grupos, distribuir o material...

- Respecto a aspectos organizativos: distribución das unidades didácticas, organización da avaliación...

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

7

UD 2

7

UD 3

10

UD 4

12

UD 5

20

UD 6

8

UD 7

6

UD 8

15

UD 9

15

Total

100

Proba
escrita 30 0 0 0 50 50 0 0 0 16

Táboa de
indicadores 70 100 100 100 50 50 100 100 100 84

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

CUALIFICACIÓN POR AVALIACIÓN:

O grao de consecución dos criterios de avaliación das distintas unidades da materia establecerase do seguinte xeito:

a) Mediante entregas de traballos teóricos e prácticos, dos que o alumnado coñecerá os indicadores de logro. A nota
deste apartado será a media aritmética de todos os traballos, valorándose cun 0 os non presentados. Peso porcentual
na nota de cada avaliación: 60%

b) A través de probas teórico-prácticas, nas unidades didácticas que así o requiran. Peso porcentual na nota de cada
avaliación: 30%

c) Taller  de investigación e creación  (Búsqueda de materiais,  o  seu emprego e manipulación.)  (Búsqueda de
información, tratamento, presentación, observación e proceso creativo): 10%

É importante que se cumpran as instrucións dadas polo profesorado en canto a formato, técnicas, materiais, etc., e
que os traballos sexan entregados nas datas indicadas, xa que iso será tido en conta na avaliación.

Os indicadores de logro corresponderanse cos criterios de avaliación e se poden aplicar en forma de rúbricas, listas
de cotexo, escalas de valoración, ou outros instrumentos. Un exemplo dalgúns que se poden empregar na meirande
parte das unidades didácticas sería o seguinte:

-  Aplica  correctamente  as  técnicas  empregadas  en  función  da  mensaxe proposta,  manexando os  materiais  e
instrumentos necesarios de forma axeitada.

- Aplica correctamente os elementos formais (composición, cor, textura, forma...).

- É quen de expresar con corrección os conceptos sobre os que se traballa e o proceso seguido na realización da
práctica.

Criterios de cualificación:
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- Acaba e presenta correctamente o traballo, tendo en conta a limpeza, claridade e orde.

- Adecúase ás instrucións e condicións postas polo profesor e sigue un proceso de traballo correcto.

- Nos traballos realizados en grupo, leva a cabo as tarefas asignadas e a súa participación é respectuosa.

- Entrega as tarefas en prazo.

CUALIFICACIÓN FINAL:

A cualificación final de xuño calcúlase realizando a media das cualificación trimestrais obtidas polo estudante. Neste
cálculo teranse en conta:

¿ As notas obtidas en cada unha das tres avaliacións trimestrais sexa superior ou igual a 5 farase a media
aritmética destas obtendo por redondeo a nota da avaliación final de Xuño.

- 1ª avaliación: 33,3%

- 2ª avaliación: 33,3%

- 3ª avaliación: 33,3%

Criterios de recuperación:

RECUPERACIÓN AO LONGO DO CURSO:

O ideal para que o alumnado poida ir superando as dificultades en canto son detectadas, é que reincida sobre os
obxectivos non acadados, por medio da reelaboración de traballos. Así, para poder recuperar as notas das avaliacións
non superadas, o alumnado poderá repetir os traballos con notas inferiores a 5 e os non entregados. Para o cálculo da
media, a nota dos traballos repetidos substituirá á dos anteriores.

Ditas entregas faranse de xeito periódico, en cada trimestre, nas datas indicadas polo profesorado.

RECUPERACIÓN FINAL:

O  alumnado  avaliado  negativamente  tras  a  terceira  avaliación  poderá  presentarse,  ademáis  das  tarefas  de
recuperación que se consideren pertinentes, a unha proba para conseguir aprobar a materia na avaliación final que
terá lugar nos últimos días do mes de xuño.

¿ Esta avaliación final axustarase aos contidos non acadados durante o curso e ás propostas de actividades de
recuperación entregadas no período entre a 3ª e a avaliación final.

¿ Para a súa avaliación teranse en conta a presentación dos traballos propostos para o reforzo da materia, así
como as probas escritas dos contidos nos que o alumnado non conseguiu unha cualificación de aprobado

Durante o tempo de preparación co que conta o alumnado desde que remata a 3ª avaliación ata a final, farase un
percorrido polos contidos teóricos que se avaliarán e guiáraselle para poder levar a cabo a parte práctica do proxecto.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

SEGUIMENTO PERIÓDICO:

O alumnado con esta materia pendente poderá recuperala seguindo un plan de reforzo ao que o alumnado terá
acceso,  preferiblemente,  a  través da aula  virtual  do centro.  Tendo en conta as  necesidades do alumnado,  os
materiais dixitais poden ser complementados cun caderno de actividades en formato físico.
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O profesorado poderá realizar un seguimento continuo do plan e do alumnado a través da aula virtual, ou mediante
reunións presenciais.

A avaliación levarase a cabo nas datas indicadas e feitas públicas desde o centro, a través de entregas de traballos
que serán recollidos de xeito físico ou a través da aula virtual. É importante que se cumpran as instrucións dadas polo
profesorado en canto a formato (caderno, carpeta, traballos soltos, dixital...) técnicas, materiais, etc., e que sexan
entregados nas datas indicadas, xa que iso será tido en conta á hora da consecución dos indicadores de logro.

A nota final consistirá na media das 3 entregas ou avaliacións,  requiridas para superar a materia:

- 1ª entrega: 33,3%

- 2ª entrega: 33,3%

- 3ª entrega: 33,3%

PROBA FINAL:

De non superar a materia a través das entregas periódicas, o alumnado poderá presentarse a unha proba final, que
consistirá nunha proba teórico-práctica.

6. Medidas de atención á diversidade

Partimos  da  idea  do  principio  de  individualización  do  ensino  e  de  que a  aula  é  un  conxunto  de  diversidades.
Deberemos ser flexibles á hora de adaptar a nosa programación, especialmente a metodoloxía, adoptando medidas
de carácter preventivo unha vez coñezamos as características das persoas coas que imos traballar.

A nosa materia é especialmente agradecida neste sentido, polas súas características intrínsecas e pola multitude de
solucións que poden resultar de cada proposta.

A inclusión será un factor determinante no desenvolvemento das propostas de traballo das unidades didácticas, que
terán lugar en ambientes de aprendizaxe centrados no alumnado, para que todos poidan demostrar o seu potencial e
sexan partícipes das situacións de aprendizaxe. Isto será moi enriquecedor para eles pero tamén para o resto de
alumnos e para nós como profesionais da educación.

Debemos partir dunha detallada avaliación inicial para coñecer ao noso alumnado. Cada curso podemos enfrontarnos
ao reto de ter alumnado con discapacidades visuais, auditivas, motoras, así como diagnósticos de TDAH ou TEA, entre
outras moitas patoloxías.  Tamén atoparemos alumnado recentemente incorporado ao noso sistema educativo,
procedente do estranxeiro, algúns deles sen coñecer as linguas vehiculares, estudantes que proveñen de diferentes
orixes socioeconómicas, con condicións persoais difíciles, distintos xeitos de aprender, ritmos de asimilación dispares
e niveis de motivación desiguais.  Tampouco podemos esquecer ao alumnado de altas capacidades que son un
desafío para o docente e unha gran fonte de inspiración para o resto de compañeiros.

Conscientes de que perseguimos acadar os obxectivos propostos de acordo ás capacidades e intereses do alumnado,
as medidas de atención á diversidade centraranse en:

MEDIDAS CURRICULARES E METODOLÓXICAS: supoñen unha adaptación encamiñada a modificar as disfuncións,
transitorias ou permanentes, detectadas en certo alumnado.

- En caso de que un alumno ou alumna non acade os obxectivos mínimos, trataremos de ofertar unha variedade de
actividades de reforzo, a través de exercicios adaptados e de consolidación.

- Utilizaremos multiplicidade de procedementos e mecanismos de avaliación e de recuperación.

- É importante, tamén, favorecer a existencia dun bo clima de aprendizaxe na aula e insistir en reforzos positivos para
mellorar a auto estima.

- Favoreceremos o traballo en equipo, preferiblemente en pequenos grupos para que o alumnado poida desenvolver
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distintos roles.

-  En caso de alumnos con necesidades educativas específicas de apoio educativo,  seguindo as indicacións do
Departemento de Orientación, realizaremos as adaptacións curriculares oportunas, os reforzos educativos necesarios
e estableceremos os recursos de apoio que o favorezan.

- O alumnado con discapacidade que poidan ser escolarizado disporán da modalidade que lles garanta unha resposta
máis axeitada ás súas necesidades.

-  Co alumnado que requira  ser  hospitalizado ou permanecer  convalecente  no seu domicilio,  favoreceremos a
continuidade na nosa materia e a comunicación a través da aula virtual ou do profesor de atención domiciliaria.

- O alumnado valorado como de altas capacidades pode ampliar o currículo ou aceleralo así como flexibilizar o
período de permanencia na etapa.

MEDIDAS INTERDISCIPLINARES E COLABORATIVAS:

- Existen tarefas nas que sería interesante colaborar con profesores de materias afíns e complementarias podendo
abordar proxectos conxuntos. Isto para os estudantes é unha aprendizaxe moito máis global e permítelles entender
mellor a aplicación e o sentido dos saberes.

- Unha frecuente comunicación coas familias resulta crucial nos casos de alumnado con necesidades educativas
especiais. Elas nos poden indicar cales son as fortalezas e a maneira máis axeitada para traballar cos seus fillos. Ás
veces  estas  familias  están  asesoradas  por  profesionais  que  tamén  nos  poden  guiar  á  hora  de  concretar
procedementos instrumentais e adaptar a materia para ter máis posibilidades de éxito.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS:

- Se a dispoñibilidade horaria permitise agrupamentos flexibles, sería moi favorecedor para á atención á diversidade e
a elaboración de traballos con procesos técnicos máis complicados, de ser necesario pola natureza do grupo.

- Dispoñemos de plans de acollida ao alumnado estranxeiro con atención educativa específica para aqueles que se
incorporen  tardiamente  ó  sistema educativo  e  presente  graves  carencias  en  lingua  castelá  e/ou  galega.  Isto
dependerá da dispoñibilidade horaria do centro, e tendo en conta que este alumnado se incorpora co curso xa
iniciado,  cando  os  horarios  xa  están  pechados,  é  de  moi  difícil  consecución.  O  alumnado  que  se  escolarice
tardiamente ao noso sistema e presente un desfase curricular de máis de dous cursos incorporaranse nun curso
inferior ao que lle corresponde por idade.

- Non podemos esquecer a importancia da acción titorial e da prevención do absentismo así como a indispensable
colaboración co Departamento de Orientación.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión de
lectura. X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e
escrita. X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. X X X

ET.4 - Competencia dixital. X X X X X X

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial. X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.6 - Fomento do espírito
crítico e científico. X X X X X X X X

ET.7 - Educación emocional e
en valores. X X X X X X X X

ET.8 - Igualdade de xénero. X X X X X X X X

ET.9 - Creatividade. X X X X X X X X

ET.10 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable.

X X X

ET.11 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais. X X X X X X X X

ET.12 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos.

X X X X X X X X

UD 9

ET.1 - Comprensión de
lectura. X

ET.2 - Expresión oral e
escrita. X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. X

ET.4 - Competencia dixital. X

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial. X

ET.6 - Fomento do espírito
crítico e científico. X

ET.7 - Educación emocional e
en valores. X

ET.8 - Igualdade de xénero. X

ET.9 - Creatividade. X

ET.10 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable.
ET.11 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais. X

ET.12 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos.

X

Observacións:
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Segundo se recolle no decreto que regula a implantación da Educación Secundaria Obrigatoria, os elementos
transversais  deberán  tratarse  en  todas  as  materias  do  curso.  Recollemos  neste  listado  todos  os  que  son
obrigatorios e tamén os que consideramos importantes para a materia e a formación do noso alumnado.

Deberemos telos en conta á hora de seleccionar os mateirais cos que se traballará, sexa en formato texto,
imaxes ou contidos audiovisuais.  Tamén no deseño das actividades que o alumnado porá en práctica,  na
organización dos equipos de traballo, na orientación dos debates que xurdan, etc.

Algunhas concrecións dos elementos transversais citados son as seguintes:

- Na educación para a igualdade de xénero, evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así
como os que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.

-  En  canto  ao  emprendemento  social  e  empresarial  e  á  creatividade,  trataremos  de  afianzar  o  espírito
emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo,
a confianza nun mesmo e o sentido crítico.

- Na cooperación entre iguais e a prevención e resolución de conflitos, fomentaranse os valores que sustentan a
liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e
polo Estado de dereito, e o rexeitamento da violencia terrorista ou calquera outro tipo de violencia.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visitas guiadas a exposicións en museos, galerías, salas de
exposicións, etc., con eventos temporais ou permanentes

Visitas a espazos expositivos, virtuais ou presenciais
da contorna.

Charlas impartidas por todo tipo de profesionais relacionados
coa materia.

Charlas  informativas  relacionadas  con  distintos
intereses para o noso alumnado.

Concursos dentro e fóra do centro que lles axudan a aprender
a presentar un proxecto e os animan a polos en práctica eles
mesmos no futuro.

Participación  en  distintos  premios  e  concursos
vinculados á nosa área.

Participar  nas  propostas  dos  equipos  de  Normalización,
Biblioteca,  Actividades  Extraescolares  ou  outros.  O  noso
alumnado  pode  participar  en  propostas  creativas  como a
revista  do  instituto,  murais,  a  árbore  de  Nadal,  o  acto  de
graduación  de  fin  de  curso,  Entroido,  iniciativas  como  a
arquitectura  pedagóxica  ou  calquer  proposta  que  poda
enriquecer ó noso alumnado, xa parta do noso departamento
ou doutros.

Realización  de  proxectos  do  Departamento  e
interdisciplinares.

Observacións:
Tratarase de planificar as actividades complementarias do departamento antes do inicio do curso, na medida do
posible.  Non  sempre  pode  ser  xa  que  hai  eventos  que  son  ofertados  ao  longo  deste,  hai  cambios  nas
programacións das institucións artísticas da comunidade ou non sempre as coñecemos ao inicio  do curso
académico.
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

(P) Consulto a programación ao longo do curso e, en caso necesario, realizo e anoto as modificacións.

(P) Ao confeccionar a programación teño en conta as oportunidades que me ofrece o contexto e adáptome a este.

(P) Dou a coñecer ao alumnado os elementos básicos da programación.

(A) Antes de comezar unha unidade, explico ao alumnado "que", "con que frecuencia" e "en base a que" avaliarei.

(M) Amoso, ao principio de cada unidade didáctica, traballos variados de cursos anteriores, que se adaptan á tarefa
solicitada para que sirvan de exemplo ao alumnado do que se pode facer.
(M) Motivo o meu alumnado partindo dos seus coñecementos previos, relacionando os contidos con situacións reais,
informándolles da utilidade das actividades e creando expectativas.

(M) O alumnado traballa do seguinte xeito: Individualmente / por parellas / en grupos reducidos / en grupos grandes.

(M) Os exercicios que propoño son do seguinte tipo: pechados, dirixidos... / abertos, procedimentais, proxectuais,
diversos, etc. / facilitan o traballo cooperativo. / impulsan a comunicación: buscar información, interpretala, tomar
decisións, crear, razoar, explicar aos demais, etc.
(M)  Na  metodoloxía  que  aplico:  emprego  todo  tipo  de  recursos  e  materiais  para  a  aprendizaxe:  material
manipulativo, audiovisual, impreso, etc. / propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónoma / baséome nas
explicacións teóricas e no libro/apuntes.
(M) Como paso as horas lectivas: intentando conseguir silencio / impartindo teoría e explicacións / respondendo a
preguntas, fomentando a participación, desenvolvendo prácticas, etc. / Observando / Corrixindo ao alumnado de
xeito individual.
(M) Ao comezo de cada unidade o alumnado coñece os obxectivos e competencias que queremos desenvolver, as
actividades que realizarán, como se lles avaliará...
(AD) Que fago para coñecer a composición da clase? Pasar unha proba ao comezo do curso escolar / ler os informes
anteriores / ver os resultados da avaliación / facilítama o titor/a, o Xefe/a de Estudos, o Orientador/a / facilítanma nas
reunións de grupo (reunións de avaliación, de titores, de nivel...)

(AD) Teño en conta a diversidade á hora de organizar a clase, de crear os grupos, etc.

(AD) A miña programación ten en conta a diversidade.

(AD) Dou ao alumnado a explicación que precisa: No grupo grande / No grupo pequeno / De xeito individual.

(AD) Propoño tarefas de diferente nivel en cada unidade e exame.

(AD) Teño en conta o alumnado que se afasta da media dos resultados (tanto por arriba como por abaixo).

(A) Utilizo diferentes tipos de probas: exames escritos / exames orais / traballo individual / traballo en equipo.

(A) Que teño en conta para medir os resultados? A nota final / o avance, tendo en conta a situación de partida.

(A)  Entre avaliacións,  programo un ou varios plans de recuperación dependendo dos resultados obtidos polo
alumnado.

(A) Na avaliación teño en conta diferentes competencias.

(A) Unha vez rematada a unidade ou o proxecto didáctico, avalío a idoneidade dos recursos e das actividades
empregadas no proceso de aprendizaxe: Non / De xeito individual / En grupo (con membros do departamento, o
equipo de avaliación...) / Co alumnado.
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Para levar a cabo unha adecuada avaliación da práctica docente, é necesario ter en conta:

-  Establecer  indicadores de logro que servirán para comprobar  o  funcionamento da programación e  valorar  a
actuación propia como docente.

- Deseñar un procedemento adecuado para recoller os datos correspondentes que permitan valorar a situación.

- Analizar os resultados obtidos.

- Propoñer e incorporar as medidas de mellora que sexan necesarias.

Os indicadores de logro organízanse en torno a catro apartados:

- (P) Programación.

- (M) Metodoloxía.

- (AD) Atención á diversidade.

- (A) Avaliación.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación revisarase ao empezar o curso, a partir das propostas de mellora do curso anterior que se fixeron
constar na correspondente memoria do departamento.

Durante o curso, farase un seguimento da programación cunha periodicidade mensual. Comprobarase o grao de
consecución  dos  obxectivos  e  faranse  constar  os  aspectos  destacados  en  torno  ao  discorrer  do  curso  nas
correspondentes reunións de departamento.

A avaliación do proceso de ensino pode realizarse nestes dous momentos:

1) ao remate de cada unidade didáctica, para identificar carencias no alumnado;

2) ao rematar cada trimestre, unha vez obtidos os resultados da avaliación.

En canto ao procedemento de seguimento, as ferramentas empregadas para analizar os indicadores de logro poden
consistir en:

- folla de rexistro onde ir anotando os aspectos máis cuantificables;

- diario de aula;

- rúbrica de autoavaliación que facilite cuantificar o grao de consecución de aspectos concretos;

- estatísticas de resultados;

- cuestionarios e enquisas ao alumnado...
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9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente programación didáctica, para a materia de Lingua Castelá e Literatura de 1º de ESO, ten como referencia
o currículo que establece o Decreto 156/2022 do 15 de setembro polo que se establece o currículo de Educación
Secundaria Obrigatoria da Comunidade Autónoma de Galicia.

O currículo da Educación Secundaria Obrigatoria pretende garantir unha formación adecuada e integral, que se
centre no desenvolvemento das competencias e que sexa equilibrada,  porque incorpora na súa xusta medida
compoñentes formativos asociados á comunicación, á formación artística, ás humanidades, ás ciencias, á tecnoloxía e
á actividade física. Unha das finalidades da Educación Secundaria Obrigatoria consiste en lograr que as alumnas e os
alumnos adquiran os  elementos  básicos  da cultura,  especialmente nos seus aspectos  humanístico  e  artístico,
científico-tecnolóxico e motor.

O eixe  do  currículo  da  materia  de  Lingua Castelá  e  Literatura  constitúeno as  competencias  relacionadas  coa
interacción oral,  escrita e audiovisual  adecuadas nos distintos ámbitos e contextos e en función de diferentes
propósitos comunicativos, así como co fomento do hábito lector, da interpretación de textos literarios e non literarios
(académicos, sociais e propios da vida cotiá) e da apropiación dun patrimonio cultural. A reflexión explícita sobre o
funcionamento da lingua proporciona a ferramenta necesaria para desenvolver a conciencia lingüística e mellorar os
procesos de expresión, comprensión e recepción crítica de textos de diferentes ámbitos.

Os  obxectivos  da  materia  de  Lingua Castelá  e  Literatura  na  Educación  Secundaria  Obrigatoria  supoñen unha
progresión con respecto aos acadados na Educación Primaria, dos que haberá que partir nesta nova etapa, para
pasar dun acompañamento guiado a outro progresivamente autónomo. Esta evolución supón, alén diso, unha maior
diversidade e complexidade das prácticas discursivas. Agora a atención céntrase no uso da lingua nos ámbitos
educativo e social, sublíñase o papel das convencións literarias e do contexto histórico na comprensión dos textos
literarios e outórgaselle un papel máis relevante á reflexión sobre o funcionamento da lingua e os seus usos.

Na  Educación  Secundaria  Obrigatoria,  a  materia  de  Lingua  Castelá  e  Literatura  ten  como  obxectivo  o
desenvolvemento  da  competencia  comunicativa  do  alumnado  nas  súas  vertentes  pragmática,  lingüística,
sociolingüística  e  literaria.  Debe  achegar  as  ferramentas  e  os  coñecementos  que  articulan  os  procesos  de
comprensión e expresión oral e escrita para desenvolverse con éxito en calquera situación comunicativa. O enfoque
comunicativo centrado no uso funcional da linguaxe reside na aprendizaxe das destrezas discursivas en diversos
ámbitos: o das relacións persoais, o académico, o social e o dos medios de comunicación, cuxo dominio require
procedementos e coñecementos explícitos, tanto dos elementos formais, como das normas sociolingüísticas que
presiden os intercambios.

A reflexión literaria a través da lectura, a comprensión e interpretación de textos significativos da literatura española
e da literatura xuvenil favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade
crítica e creativa dos/as estudantes,  dálles acceso ao coñecemento doutras épocas e culturas,  e enfróntaos a
situacións que enriquecen a súa experiencia do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos.

O primeiro dos obxectivos da materia oriéntase cara o recoñecemento da diversidade lingüística e dialectal da nosa
contorna,  de España e do mundo,  co propósito de favorecer actitudes de aprecio á devandita diversidade,  de
combater prexuízos e estereotipos lingüísticos e de estimular a reflexión interlingüística. Un segundo grupo de
obxectivos refírese á produción, comprensión e interacción oral e escrita, incorporando as formas de comunicación
mediadas  pola  tecnoloxía  e  atendendo  aos  diferentes  ámbitos  de  comunicación:  persoal,  educativo,  social  e
profesional. Así, os obxectivos segundo e terceiro relaciónanse coa comunicación oral; o cuarto, coa comprensión
lectora e o quinto, coa expresión escrita. A aprendizaxe da lectura estivo durante séculos vinculada de maneira case
exclusiva coa lectura literaria, aínda que hai décadas que os enfoques comunicativos subliñan a necesidade de
ensinar a ler todo tipo de textos, con diferentes propósitos de lectura. Por outra banda, saber ler hoxe implica tamén
navegar e buscar na Rede, seleccionar a información fiable, elaborala e integrala en esquemas propios coa finalidade
de transformala en coñecemento. En resposta a iso, o obxectivo sexto pon o foco na alfabetización mediática e
informacional, mentres que o sétimo e o oitavo se reservan para a lectura literaria, tanto autónoma coma guiada, na
aula. O obxectivo noveno atende á reflexión sobre a lingua e os seus usos, en canto que o décimo, relativo á ética da
comunicación, é transversal a todos eles.

Os criterios de avaliación e os contidos organízanse en cinco bloques. O primeiro, «As linguas e os seus falantes»,
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correspóndese  de  maneira  directa  co  obxectivo  de  apreciar  a  diversidade  lingüística  do  mundo  a  partir  do
recoñecemento das linguas do alumnado e da realidade plurilingüe e pluricultural  de España para favorecer a
reflexión interlingüística e valorar a diversidade como fonte de riqueza cultural. O segundo e o terceiro, relativos á
comunicación, integran os contidos implicados na comunicación oral e escrita e na alfabetización informacional,
audiovisual e mediática, vertebrados arredor da realización de tarefas de produción, revisión e edición de textos
propios, xunto coa recepción, interpretación e análise crítica de textos alleos. O cuarto bloque, «Educación literaria»,
recolle as experiencias e os contidos necesarios para consolidar o hábito lector, conformar unha identidade lectora
progresivamente autónoma, desenvolver habilidades de interpretación de textos literarios impresos e dixitais e
coñecer algunhas obras relevantes da literatura española e universal, estimulando á vez a escritura creativa con
intención literaria e aproximándose a prácticas culturais emerxentes. O quinto bloque, «Reflexión sobre a lingua»,
propón a construción guiada de conclusións sobre o sistema lingüístico, usando para iso a metalinguaxe específica e
integrando os niveis morfosintáctico, semántico e pragmático no estudo das formas lingüísticas.

Intentamos  vertebrar  a  programación  didáctica  e  o  traballo  na  aula  arredor  dun  conxunto  de  situacións  de
aprendizaxe contextualizadas, significativas e relevantes para que, ao termo de cada curso, consiga traballar de
maneira proporcionada todos os contidos incluídos no currículo.

O centro escolar no que se aplicará a Programación Didáctica é un Colexio concertado relixioso ubicado no casco
urbano de Bueu. Está  tipificado como dunha liña; posúe tres grupos de Educación Infantil,  seis de  Educación
Primaria e catro da ESO; en total, trece grupos. O alumnado ao que vai dirixida esta programación está formado por
dezaoito alumnos e alumnas , cinco  reciben RE dentro da aula, catro deles están exentos da materia de Lingua
Francesa e tamén reciben reforzo fóra da aula nesa hora.

En xeral, o nivel socio-económico e cultural do alumnado é medio.Respecto á situación sociolingüística, pódese
afirmar que a lingua maioritaria é a lingua castelá. A relación entre o centro escolar e os pais/nais é boa; estes teñen
interese e están ben informados das actividades que nel se realizan. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA)
colabora nas actividades complementarias e extraescolares, o cal indica unha actitude positiva cara a educación da
rapazada.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Describir  e  apreciar  a  diversidade
lingüística do mundo a partir do recoñecemento
das  linguas  do  alumnado  e  da  realidade
plurilingüe e pluricultural de España, analizando
a orixe e o desenvolvemento sociohistórico das
súas linguas e as características das principais
variedades dialectais do español, para favorecer
a  reflexión  interlingüística,  combater  os
estereotipos e prexuízos lingüísticos e valorar
esta diversidade como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  recollendo  o  sentido  xeral  e  a
información  máis  relevante,  identificando  o
punto  de  vista  e  a  intención  do  emisor  e
valorando a súa fiabilidade, a súa forma e o seu
contido, para construír coñecemento, formarse
unha opinión e ampliar as posibilidades de gozo
e de lecer.

2 2 1 2-3 4 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia  e  fluidez  e  co  rexistro  adecuado
atendendo  ás  convencións  propias  dos
diferentes xéneros discursivos e participar en
interaccións orais cunha actitude cooperativa e
respectuosa, tanto para construír coñecemento
e  establecer  vínculos  persoais  coma  para
intervir  de  maneira  activa  e  informada  en
diferentes contextos sociais.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender, interpretar e valorar textos
escritos,  con  sentido  crítico  e  diferentes
propósitos  de  lectura,  recoñecendo o  sentido
global  e  as  ideas  principais  e  secundarias,
i den t i f i cando  a  i n tenc ión  do  emiso r ,
reflexionando  sobre  o  contido  e  a  forma  e
avaliando a súa calidade e fiabilidade para dar
r e s p o s t a  a  n e c e s i d a d e s  e  i n t e r e s e s
comunicativos  diversos  e  para  construír
coñecemento.

2-3-5 2 4 1 4 3

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes,  cohesionados,  adecuados  e
correctos atendendo ás convencións propias do
xénero  discursivo  elixido,  para  construír
coñecemento e para dar resposta de maneira
informada,  eficaz  e  creativa  a  demandas
comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Seleccionar  e  contrastar  información
procedente  de  diferentes  fontes  de  maneira
progresivamente  autónoma,  avaliando  a  súa
fiabil idade  e  pertinencia  en  función  dos
obxectivos de lectura e evitando os riscos de
manipulación  e  desinformación  e  integrala  e
transformala en coñecemento para comunicala
desde un punto de vista crítico e persoal e, ao
mesmo  tempo,  respectuoso  coa  propiedade
intelectual.

3 1-2-3-4 4 2 3

OBX7 - Seleccionar e ler de maneira autónoma
obras  diversas  como  fonte  de  pracer  e
coñecemento, configurando un itinerario lector
que  evolucione  en  canto  á  diversidade,
complexidade e calidade das obras e compartir
experiencias de lectura para construír a propia
identidade lectora e gozar da dimensión social
da lectura.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8  -  Ler,  interpretar  e  valorar  obras  ou
fragmentos literarios do patrimonio nacional e
universal,  uti l izando  unha  metalinguaxe
específ ica  e  mobi l izando  a  experiencia
biográfica  e  os  coñecementos  literarios  e
culturais que permiten establecer vínculos entre
textos  diversos  e  con  outras  manifestacións
artísticas,  para  conformar  un  mapa  cultural,
ampliar as posibilidades de gozo da literatura e
crear textos de intención literaria.

1-4 1 1-2-3-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX9  -  Mobilizar  o  coñecemento  sobre  a
estrutura da lingua e os seus usos e reflexionar
de maneira progresivamente autónoma sobre
as  eleccións  lingüísticas  e  discursivas,  coa
terminoloxía  adecuada,  para  desenvolver  a
conciencia  lingüística,  aumentar  o  repertorio
comunicativo e mellorar as destrezas tanto de
produción  oral  e  escrita  coma  de  recepción
crítica.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrática,  da
resolución  dialogada  dos  confl itos  e  da
igualdade  de  dereitos  de  todas  as  persoas,
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
desterrando  os  abusos  de  poder  a  través  da
palabra  para  favorecer  un  uso  non  só  eficaz,
senón tamén ético e democrático, da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XEmprendemos a viaxe1 9

 Nesta unidade analizaremos os elementos
necesarios para a comunicación.
Valoraremos a realidade lingüística de
España e aprenderemos en que consisten
as variedades da lingua. Tamén nos
achegaremos a diversos textos literarios
para ver que os fai especiais.

9

XCousas de familia2 9

Nesta unidade veremos os elementos que
forman a lingua. Tamén traballaremos
diferentes tipos de textos fixándonos na
súa forma e intención do falante.
Seguiremos lendo textos literarios,
fixándonos sobre todo nos recursos
estilísticos que os fan especiais.

8

XDálle a volta3 9

Dedicaremos esta unidade a aprender a
interpretar e crear textos instrutivos.
Tamén imos coñecer unha nena cun abrigo
vermello, que lle leva unha torta a súa avoa
enferma e que se atopa polo camiño cun
ser extraño.... Que xa coñecemos ese
conto? Seguro? E se resulta que esa nena
vive en Nova York?

9

XXestas e heroes4 9

Nesta unidade traballaremos a
correspondencia,postal e  electrónica, para
saber interpretar este tipo de textos e
escribilos correctamente. Ademais.
seguiremos lendo literatura, ou máis ben
escoitándoa, xa que imos adentrarnos
nunha literatura concibida para ser
escoitada.

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Tempo de deuses X5 9

Conversar é unha maneira fantástica de
ampliar os nosos horizontes, nesta unidade
analizaremos en que consiste a
conversación e veremos como podemos
convertirnos en mellores conversadores..
ademais, seguiremos ampliando o
vocabulario, mellorando a ortografía e
aprendendo máis sobre o funcionamento da
lingua, concretamente analizaremos os
determinantes.

9

A voz da experiencia X6 9

Nesta unidade coñeceremos a un bo
conselleiro, Patronio, que expón os seus
consellos a través de contos. Tamén
seguiremos ampliando o vocabulario e
aprendendo máis sobe o funcionamento da
lingua, nesta ocasión traballaremos co
pronome. Ademais produciremos os nosos
propios textos, imos describir as persoas,
os obxectos e os lugares que nos rodean.

8

A comedia da vida X7 9

Nesta unidade imos achegarnos ao texto
expositivo. Cando buscamos información
sobre un tema nunha enciclopedia, cando
estudamos polo libro de texto, cando lemos
unha noticia sobre ciencia no xornal...
estamos acudindo a este tipo de textos,
veremos cales son as súas características.
Tamén seguiremos ampliando os
coñecementos sobre o funcionamento da
lingua estudando o verbo. E , por suposto,
tamén traballaremos coa literatura
achegándonos ao xénero dramático.

8

O tempo cámbiao todo X8 9

Nesta unidade veremos  como cambia o
significado das palabras ao longo dos
séculos e como, por eso mesmo, é posible
que nos refiramos a distintas realidades co
mesmo nome. Tamén nos imos deter nos
diferentes significados dos tempos verbais
e , coma sempre, crearemos os nosos
propios textos, literarios e non literarios.

8

XCambiar o mundo9 9

Pequenos xestos cambiaron a historia da
humanidade para ben. Nesta unidade
coñeceremos un deles, seguramente un
dos máis famosos do século pasado e que
rematou cunha inxustiza de moitos anos,
leremos un texto para coñecer a revolución
tranquila de Rosa Parks. Ademais
repasaremos as características das
preposicións e as conxuncións,  que coa
súa presenza poden facer variar a relación
das demais palabras nunha oración.  E, por
suposto, leremos e disfrutaremos de textos
literarios, empezaremos a achegarnos á
que para moitos é a forma máis pura e
coidada da literatura: o xénero lírico.

9
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XÉ o que parece?10 9

Nesta unidade imos analizar as
características dun tipo de texto moi
habitual nos medios de comunicación: a
entrevista. Tamén seguiremos ampliando
os nosos coñecementos sobre o
funcionamento da lingua, é o turno dos
sintagmas e os enunciados. Por fin, despois
de ver os tipos de palabras dunha en unha
veremos como se comportan para crear
unidades de sentido completo.

8

XO poder da imaxinación11 8

Poder comunicarnos coas persoas é algo
fantástico, e moito máis coñecer as súas
opinións e respectalas. Nesta unidade
analizaremos en que consiste o debate e
coñeceremos as súas regras. Seguiremos
ampliando o noso vocabulario e
centrarémonos nas oracións segundo a súa
modalidade.  Tamén seguiremos a afondar
na poesía e comprobaremos a súa máxica
unión coa música.

8

XAlma viaxeira12 7

Agora que nos achegamos ao verán imos
ver un grupo de interesantes opcións para
descubrir a fantasía en sitios cheos de
seres máxicos. O coñecer as funcións dos
textos e a forma en que se escriben fan que
todas esas realidades as vexamos máis
preto. Veremos tamén a importancia de
recoñecer un texto publicitario e saber que
información trata de transmitirnos, tanto
directa, coma indirectamente. Ademais
aprenderemos que é e para que serve a
cohesión nun texto.

8

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Emprendemos a viaxe

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Recoñecer as linguas oficiais de España e as
variedades dialectais do español, con atención
especial ao galego e ao castelán, identificando as
nocións básicas das linguas, tanto de España como
as que forman os repertorios lingüísticos do
alumnado, e contrastando algúns do seus trazos en
manifestacións orais, escritas e multimodais.

Proba práctica na que o alumnado
deberá, como mínimo, diferenciar as
linguas oficiais da Península Ibérica e
identificalas nun mapa.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Identificar e evitar os usos discriminatorios
da lingua e a manipulación a través da palabra, a
partir da reflexión e da análise dos elementos
lingüísticos, textuais e discursivos utilizados, así
como dos elementos non verbais que rexen a
comunicación entre as persoas.

O alumnado evitará os prexuízos e
estereotipos lingüísticos e terá que
identificar, como mínimo, os elementos
verbais que resulten discriminatorios.

TI 20

CA1.2 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da riqueza cultural, lingüística e dialectal,
a partir da observación da diversidade lingüística da
contorna.

O alumnado deberá valorar a riqueza
cultural que supón a diversidade
lingüística e ser respectuoso coas
diferentes linguas e dialectos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Observación da propia biografía lingüística e da diversidade lingüística do centro. As familias lingüísticas e as
linguas do mundo.

- As linguas de España: orixe, distribución xeográfica e nocións básicas. Diferenzas entre plurilingüismo e
diversidade dialectal.

- Iniciación á reflexión interlingüística.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e exploración de formas de evitalos.

2

Título da UDUD

Cousas de familia

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

O alumnado deberá ser capaz, como
mínimo, de captar a idea principal e a
información máis relevante dos textos
orais e multimodais.

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

O alumnado terá que responder a
preguntas precisas sobre o sentido global,
a intención do emisor, a estrutura do
texto e a información máis importante.

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

O alumnado explicará, como mínimo, a
relación entre a intención comunicativa e
as eleccións lingüísticas do emisor.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

O alumnado será quen de producir textos
narrativos e descritivos utilizando o
rexistro adecuado e presentando as ideas
de maneira coherente e cohesionada.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

O alumnado ten que recoñecer o tema e
as ideas principais de textos alleos e ser
quen de achegar o seu punto de vista
persoal.

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado atopará sinónimos para evitar
repeticións innecesarias e incluirá
elementos cohesivos que evidencien unha
correcta organización do contido.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Como mínimo, o alumnado detectará os
erros formais (ortografía e signos de
puntuación) e subsanará as incoherencias
dos textos propios.

TI 20

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

En textos orais breves, o alumnado será
quen de valorar a calidade, a fiabilidade e
os principais procedementos
comunicativos empregados para
enriquecelos.

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

O alumnado realizará unha escoita activa,
respectará o turno de palabra, será capaz
de expoñer de forma concreta o problema
e esforzarase por suxerir todas as
alternativas de solución posibles.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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Contidos

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Participación en xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

3

Título da UDUD

Dálle a volta

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

O alumnado será quen de producir textos
utilizando o rexistro adecuado e
presentando as ideas de maneira
coherente e cohesionada.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado amosará vontade de estilo na
creación de textos de intención literaria.

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Como mínimo, o alumnado detectará os
erros formais (ortografía e signos de
puntuación) e subsanará as incoherencias
dos textos propios.

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

O alumnado será capaz, como mínimo, de
captar a idea principal e a información
máis relevante dos textos literarios
escritos.

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

En textos literarios sinxelos, o alumnado
deberá localizar os principais recursos
expresivos e valorar o seu efecto sobre o
receptor.

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

O alumnado deberá ser capaz de
relacionar os textos en relación co
emprego común de temas, estruturas ou
códigos de comunicación.

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

O alumnado será quen de producir textos
de intención literaria empregando os
recursos expresivos aprendidos.

TI 20

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

O alumnado respectará o turno de
palabra, será capaz de expoñer de forma
concreta os problemas detectados e
esforzarase por suxerir todas as
alternativas de solución posibles.

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

O alumnado deberá realizar unha escoita
activa, respectará as opinións alleas e
exporá con claridade as súas achegas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Para acadar o grao mínimo de
consecución, o alumnado participará
activamente nos momentos de  lectura,
establecendo conexións entre as obras, o
seu contexto e outras expresións culturais
próximas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).
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4

Título da UDUD

Xestas e heroes

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado atopará sinónimos,
hiperónimos e hipónimos para evitar
repeticións innecesarias e incluirá
elementos cohesivos para a correcta
organización do contido.

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

O alumnado deberá ser capaz de
identificar as categorías gramaticais
predominantes en textos narrativos e
descritivos.

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

O alumnado explicará, como mínimo, a
mudanza de categoría gramatical dunha
palabra mediante a utilización de afixos, a
partir da observación e transformación de
enunciados.

TI 20

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Os alumnos e as alumnas terán que
deducir o significado das palabras a partir
de formantes coñecidos e utilizar
adecuadamente o dicionario nos
restantes casos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

23/12/2022 12:34:22 Páxina 40de14



5

Título da UDUD

Tempo de deuses

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

O alumnado terá que responder a
preguntas precisas sobre o sentido global,
a intención do emisor, a estrutura do
texto narrativo e a información máis
importante.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

As alumnas e os alumnos terán que
elaborar borradores e presentar textos
narrativos escritos nos que presenten os
sucesos de maneira coherente e
cohesionada.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Como mínimo, o alumnado atopará
sinónimos para evitar repeticións
innecesarias, buscará as palabras máis
eficaces e organizará o contido
adecuadamente.

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Como mínimo, o alumnado detectará os
erros formais (ortografía e signos de
puntuación) e subsanará as incoherencias
dos textos propios coa axuda do
dicionario.

TI 20

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

O alumnado deberá ser capaz, como
mínimo, de captar a idea principal e a
información máis relevante dos textos
narrativos orais e multimodais.

CA3.1 - Realizar narracións orais sinxelas con
diferente grao de planificación sobre temas de
interese persoal, social e educativo, axustándose ás
convencións propias dos diversos xéneros
discursivos con fluidez, coherencia, cohesión e co
rexistro adecuado en diferentes soportes e utilizando
de xeito eficaz recursos verbais e non verbais.

O alumnado será quen de producir textos
narrativos orais con fluidez utilizando o
rexistro adecuado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.
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Contidos

-      Comprensión e análise critica de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

-      Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Creación de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso coherente das formas verbais nos textos. Os tempos de pretérito na narración. Correlación temporal no
discurso relatado.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

6

Título da UDUD

A voz da experiencia

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

O alumnado será quen de producir textos
de intención literaria dos xéneros
narrativo, lírico e dramático, respectando
as súas características principais.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado amosará vontade de estilo na
creación de textos de intención literaria,
especialmente na poesía como vehículo
da subxectividade do eu lírico.

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

O alumnado será capaz, como mínimo, de
captar a idea principal e a información
máis relevante dos textos literarios
escritos.

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

En textos sinxelos, o alumnado deberá
identificar os tópicos e os xéneros
literarios, así como localizar os principais
recursos expresivos empregados.

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

En textos sinxelos, o alumnado deberá
diferenciar de maneira argumentada os
xéneros literarios, mediante unha lectura
comparada que atenda á evolución dos
temas e formas estéticas.

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

O alumnado deberá ser capaz de
relacionar os textos en relación co
emprego común de tópicos literarios e
estruturas.

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

O alumnado será quen de producir textos
de intención literaria respectando as
convencións dos xéneros e empregando
con eficacia os principais recursos
expresivos.

TI 20

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

O alumnado deberá realizar unha escoita
activa, respectará as opinións alleas e
exporá con claridade as súas achegas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
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Contidos

- ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso coherente das formas verbais nos textos. Os tempos de pretérito na narración. Correlación temporal no
discurso relatado.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

7

Título da UDUD

A comedia da vida

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

O alumnado deberá ser capaz, como
mínimo, de captar a idea principal e a
información máis relevante dos textos
descritivos orais e multimodais.

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

O alumnado terá que responder a
preguntas precisas sobre o sentido global,
a intención do emisor, a estrutura do
texto descritivo e a súa información máis
importante.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

As alumnas e os alumnos terán que
elaborar borradores e presentar textos
descritivos escritos nos que representen
de maneira organizada o aspecto dunha
persoa, planta, animal, paisaxe ou
obxecto.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

No casos dos textos descritivos, o
alumnado ten que revisar con especial
atención o uso correcto, adecuado e
preciso de substantivos e adxectivos.

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

Nestes traballos avaliarase a adecuación
(rexistro), o respecto polas convencións
da tipoloxía textual descritiva, a
ortografía, a presentación, a elección
correcta do léxico e a organización das
ideas.

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

O  alumnado ten que aplicar
correctamente os coñecementos previos,
discriminar a información útil, organizala
de forma crítica e presentala cunha
perspectiva persoal.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Na elaboración dos textos descritivos,  o
alumnado deberá aplicar os
coñecementos adquiridos sobre
substantivos e adxectivos para revisar as
creacións propias e solucionar problemas
de comprensión.

TI 20

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

O alumnado deberá ser capaz de valorar
a fiabilidade das fontes nas que se
documenta para bucar información.

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

Todo o alumnado deberá participar
activamente nas distintas fases de
elaboración do traballo en equipo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

É imprescindible que o alumnado
participe nas actividades en grupo con
actitudes de respecto e tolerancia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Comprensión e análise critica de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

-      Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Creación de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
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Contidos

- compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

8

Título da UDUD

O tempo cámbiao todo

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

O alumnado deberá ser capaz, como
mínimo, de captar a idea principal e a
información máis relevante dos textos
orais e multimodais propios dos medios
de comunicación e das redes sociais.

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

O alumnado terá que responder
adecuadamente a preguntas precisas
sobre o sentido global, a intención do
emisor, a estrutura do texto dos medios
de comunicación e a súa información
máis importante.

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

En textos escritos sinxelos, o alumnado
será quen de valorar a calidade, a
fiabilidade e os principais procedementos
comunicativos empregados para
enriquecelos.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

Os alumnos e as alumnas teñen que
discriminar a información útil e percibir as
diferenzas entre a información e as
opinións.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

O alumnado será quen de producir textos
dos medios de comunicación utilizando o
rexistro adecuado e presentando as ideas
de maneira coherente e cohesionada.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado atopará sinónimos para evitar
repeticións innecesarias e incluirá
elementos cohesivos que evidencien unha
correcta organización do contido.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

O alumnado ten que identificar as ideas
principais de textos alleos e ser quen de
aportar o seu punto de vista persoal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

O alumnado será capaz de producir textos
adecuados de diferentes tipoloxías
textuais, cunha ortografía correcta, co
vocabulario apropiado, e cunha
organización lóxica e coherente das
ideas.

TI 20

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

O alumnado deberá ser capaz de valorar
a fiabilidade das fontes nas que se
informa sobre asuntos da vida cotiá.

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

O alumnado terá que detectar, como
mínimo, a linguaxe sexista nos medios de
comunicación, nomeadamente na
publicidade.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Interpretación de xéneros discursivos propios do ámbito social. Redes sociais e medios de comunicación. Riscos
de información interesada, manipulación e vulneración da privacidade na Rede. Análise da imaxe e dos elementos
paratextuais dos textos icónico-verbais e multimodais.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Xéneros discursivos do ámbito social: Produción de textos propios das redes sociais, e dos medios de
comunicación. Etiqueta dixital.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.
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Contidos

-      Uso coherente das formas verbais nos textos. Os tempos de pretérito na narración. Correlación temporal no
discurso relatado.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

9

Título da UDUD

Cambiar o mundo

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

O alumnado será capaz, como mínimo, de
captar a idea principal e a información
máis relevante dos textos literarios
escritos.

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

En textos sinxelos, o alumnado deberá
identificar os tópicos literarios e localizar
os principais recursos expresivos
empregados.

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

En textos sinxelos, o alumnado deberá
identificar os tópicos literarios, mediante
unha lectura comparada que atenda á
evolución dos temas e formas estéticas.

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

O alumnado deberá ser capaz de
relacionar os textos en relación co
emprego común de tópicos literarios e
estruturas.

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

O alumnado será quen de producir textos
de intención literaria respectando as
convencións dos xéneros e empregando
con eficacia os principais recursos
expresivos.

TI 20

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

O alumnado deberá realizar unha escoita
activa, respectará as opinións alleas e
exporá con claridade as súas achegas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Como mínimo, cada alumno ou alumna
seleccionará persoalmente algún texto
para a lectura común en clase.

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Cada alumno ou alumna recitará como
mínimo un texto e xustificará a súa
elección a partir da súa propia
experiencia biográfica e lectora.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).
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10

Título da UDUD

É o que parece?

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

O alumnado terá que responder a
preguntas precisas sobre o sentido global,
a intención do emisor, a estrutura do
texto e a información máis importante.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Os alumnos e as alumnas terán que
deducir o significado das palabras a partir
de formantes coñecidos e utilizar
adecuadamente o dicionario nos
restantes casos.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

O alumnado será quen de producir textos
narrativos e descritivos utilizando o
rexistro adecuado e presentando as ideas
de maneira coherente e cohesionada.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado amosará vontade de estilo na
creación de textos de intención literaria.

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

 alumnado será capaz, como mínimo, de
captar a idea principal e a información
máis relevante dos textos literarios
escritos.

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado atopará sinónimos,
hiperónimos e hipónimos para evitar
repeticións innecesarias e incluirá
elementos cohesivos para a correcta
organización do contido.

TI 20

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

En textos orais breves, o alumnado será
quen de valorar a calidade, a fiabilidade e
os principais procedementos
comunicativos empregados para
enriquecelos.

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

O alumnado deberá realizar unha escoita
activa, respectará as opinións alleas e
exporá con claridade as súas achegas.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

11

Título da UDUD

O poder da imaxinación

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

O alumnado deberá ser capaz, como
mínimo, de captar a idea principal e a
información máis relevante dos textos
orais e multimodais.

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

O alumnado terá que responder a
preguntas precisas sobre o sentido global,
a intención do emisor, a estrutura do
texto e a información máis importante.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado atopará sinónimos,
hiperónimos e hipónimos para evitar
repeticións innecesarias e incluirá
elementos cohesivos para a correcta
organización do contido.

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado atopará sinónimos,
hiperónimos e hipónimos para evitar
repeticións innecesarias e incluirá
elementos cohesivos para a correcta
organización do contido.

TI 20

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

En textos escritos sinxelos, o alumnado
será quen de valorar a calidade, a
fiabilidade e os principais procedementos
comunicativos empregados para
enriquecelos.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado amosará vontade de estilo na
creación de textos de intención literaria.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.
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12

Título da UDUD

Alma viaxeira

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

O alumnado terá que responder a
preguntas precisas sobre o sentido global,
a intención do emisor, a estrutura do
texto e a información máis importante.

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

O alumnado será capaz, como mínimo, de
captar a idea principal e a información
máis relevante dos textos literarios
escritos.

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado atopará sinónimos,
hiperónimos e hipónimos para evitar
repeticións innecesarias e incluirá
elementos cohesivos para a correcta
organización do contido.

TI 20

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

En textos orais breves, o alumnado será
quen de valorar a calidade, a fiabilidade e
os principais procedementos
comunicativos empregados para
enriquecelos.

CA3.1 - Realizar narracións orais sinxelas con
diferente grao de planificación sobre temas de
interese persoal, social e educativo, axustándose ás
convencións propias dos diversos xéneros
discursivos con fluidez, coherencia, cohesión e co
rexistro adecuado en diferentes soportes e utilizando
de xeito eficaz recursos verbais e non verbais.

O alumnado será quen de producir textos
narrativos orais con fluidez utilizando o
rexistro adecuado.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Para acadar o mínimo de consecución, o
alumnado amosará vontade de estilo na
creación de textos de intención literaria.

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

O alumnado deberá realizar unha escoita
activa, respectará as opinións alleas e
exporá con claridade as súas achegas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
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Contidos

- multimodais.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A  intervención  educativa  en  Lingua  Castelá  e  Literatura  debe  desenvolver  de  xeito  gradual  e  progresivo  as
aprendizaxes que faciliten ao alumnado a consecución dos obxectivos da materia e da etapa, así como unha axeitada
adquisición das competencias clave. Este enfoque metodolóxico require partir, polo tanto, do nivel competencial
previo do alumnado para acadar unha aprendizaxe significativa,  eficaz,  funcional  e aplicable á realidade máis
próxima dos/as estudantes. Trátase, pois, de deseñar unha metodoloxía activa, baseada fundamentalmente na
dimensión investigadora do alumnado e na toma de decisións responsables, asentadas no pensamento crítico e
reflexivo,  a  través  da  elaboración  de  actividades  que  precisen  dun  proceso  de  descubrimento  e  análise
progresivamente autónomos, así como do razoamento e resolución lóxica de problemas. De aí a importancia de
empregar métodos diferenciados para dar acollida e resposta aos diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado,
favorecendo e fomentando a capacidade de aprender por si mesmos. Atenderase, polo tanto, á diversidade a través
de propostas  individualizadas  en función das  necesidades  detectadas:  aplicación de adaptacións  curriculares
significativas, dinámicas de reforzo educativo dentro e fóra da aula ordinaria, actividades específicas para abordar as
destrezas nas que se observen maiores dificultades (comprensión e expresión oral e escrita, comunicación, reflexión
lingüística,  educación literaria,  resolución de problemas,  razoamento lóxico,  desenvolvemento do pensamento
abstracto...).

Para que esta metodoloxía acade a efectividade desexada, é imprescindible outorgarlle un carácter interdisciplinar,
relacionando a materia de Lingua Castelá e Literatura con outras disciplinas do currículo, traballando de maneira
conxunta as competencias clave e dotando ao alumnado da capacidade lingüística que lle permita amosar, relacionar
e  extrapolar  de  forma  coherente,  cohesionada  e  adecuada  os  coñecementos  adquiridos  noutras  materias.  A
colaboración transversal cos departamentos lingüísticos dos centros, co Equipo de Dinamización da Lingua Galega e
coa Biblioteca Escolar constituirá un apoio importante para mellorar a asimilación de capacidades e coñecementos
sobre a comunicación. Todos eles, de xeito coordinado, deberán contribuír a mellorar os procesos de produción e
recepción oral, escrita e multimodal, así como a alfabetización informacional. As accións concretas favorecen a
creación e organización de proxectos colaborativos e significativos para o alumnado. Neste sentido, o deseño de
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tarefas cooperativas basearase en contextos auténticos e recoñecibles que teñan en conta as vivencias particulares
do alumnado, potenciando que cada estudante, dentro do grupo, dispoña dos tempos e espazos necesarios para o
recoñecemento da súa valía persoal e da súa capacidade para contribuír a desenvolver a actividade, reforzando así a
autoestima, a autonomía, a reflexión e a responsabilidade.

Estes principios metodolóxicos han de aplicarse arredor de contidos concretos, polo que convén definir o seu campo
de actuación en conexión coas actividades máis relevantes da materia de Lingua Castelá e Literatura, relacionadas
cos seus bloques de contido: As linguas e os seus falantes, Comunicación, Educación literaria e Reflexión sobre a
lingua. Polo tanto, plantexarase o traballo na aula a partir das seguintes concrecións metodolóxicas:

1) Deseño de actividades a partir de textos extraídos do ámbito persoal, social e académico do alumnado. Estas
tarefas, diversificadas e organizadas por niveis de dificultade, permitirán o traballo competencial e favorecerán o
desenvolvemento do pensamento crítico e creativo.

2)  Distribución flexible dos espazos,  sempre que sexa posible,  propiciando o traballo colaborativo a través de
distintos tipos de agrupamentos. Así, o gran grupo é axeitado para a posta en común e corrección de tarefas, a
identificación dos coñecementos previos do alumnado á hora de iniciar unha nova unidade didáctica, a revisión e
síntese final, os debates, a realización de exposicións orais ou multimedia ou o visionado de recursos audiovisuais. Os
pequenos grupos son idóneos para o desenvolvemento de proxectos de investigación. Pola súa parte, o traballo por
parellas enriquece as exposicións orais e as actividades de creación literaria. Finalmente, as actividades individuais
son aplicables ás probas escritas, ás actividades de reforzo ou á lectura interior.

3) Emprego de estratexias para a comprensión e a recomendación lectora:

-Lectura compartida de textos propios do ámbito persoal, social e académico para procurar a interacción
entre iguais, posto que todo o alumnado participará na lectura en voz alta dos fragmentos escollidos, a escoita activa,
a comprensión oral e a explicación e argumentación arredor da interpretación dos mesmos.

-Lectura de textos adscritos aos distintos xéneros discursivos para captar a información esencial, realizar as
inferencias necesarias para a súa correcta comprensión, recoñecer a idea principal e as secundarias, identificar a súa
estrutura e interpretar os fragmentos propostos tendo en conta as súas características formais e temáticas.

-Lectura dixital (e-book, blogues, foros, wikis, textos procedentes das redes sociais), para o desenvolvemento
dunha competencia lectora parcialmente diferente á empregada na comprensión e análise dos textos impresos. No
caso  dos  xéneros  dixitais,  é  necesaria  a  correcta  observación  e  interpretación  do  hipertexto  para  asimilar
completamente a multiplicidade de significados do fragmento base.

-Lectura comprensiva e expresiva de textos pertencentes aos distintos xéneros literarios (lectura compartida,
recitado de poemas, dramatización de textos dialogados), arredor de temas próximos á realidade e aos gustos do
alumnado, acompañados de estratexias de comprensión lectora, como a aclaración dos propósitos de lectura, a
activación dos coñecementos previos dos estudantes, a atención aos contidos principais do texto e a formulación de
predicións de lectura.

-Composición de recomendacións ou recensións das obras de lectura traballadas a través de exposicións
orais, booktrailers e outras aplicacións multimedia de carácter compilatorio.

4) Utilización de recursos para mellorar a oralidade a través de actividades contextualizadas en situacións reais e
próximas ao alumnado, mediante o emprego de audios,  vídeos e recreación de conversas veraces que poidan
producirse  na  contorna  dos  estudantes.  Proporase,  así,  unha  ampla  variedade  de  situacións  comunicativas
espontáneas  e  planificadas  e  de  contextos  formais  e  informais,  co  fin  de  abordar  desde  un  punto  de  vista
eminentemente práctico os distintos rexistros, elementos e principios da comunicación.

5)  Creación  de  textos  escritos  con  diversas  finalidades  (narrar,  describir,  informar,  expoñer,  argumentar...),
pertencentes  aos  ámbitos  persoal,  social  e  académico,  seguindo  as  distintas  fases  da  construción  textual:  a
planificación das ideas a través dun borrador, determinando o propósito comunicativo e o destinatario; a redacción; a
revisión e a edición final, incidindo na corrección formal (puntuación, ortografía, estruturas gramaticais, ampliación de
vocabulario e presentación).

6) Elaboración de resumos, esquemas, sínteses e mapas conceptuais a partir de textos orais e escritos para fomentar
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no alumnado a conciencia da propia comprensión textual.

7) Exercitación de comentarios e actividades de comprensión de textos escritos e multimodais literarios e non
literarios a través de tarefas secuenciadas e guiadas referidas á forma e ao contido dos fragmentos propostos.

8) Creación de textos con intención literaria a partir de modelos dados ou de discursos non literarios (noticias,
reportaxes, crónicas, textos instrutivos...).

9) Emprego de dicionarios impresos e dixitais, propiciando o seu uso como unha forma de ampliar o caudal léxico do
alumnado e resolver as súas dúbidas lingüísticas e morfosintácticas. Realizaranse, ademais, actividades para a
composición e deseño de glosarios temáticos.

10) Manexo dos recursos propios das Tecnoloxías da Información e a Comunicación para a procura de datos, a
realización de traballos multimedia,  a consulta da prensa dixital  e a creación de espazos virtuais con material
didáctico integrado.

11)  Utilización  dos  fondos,  servizos  e  recursos  da  Biblioteca  escolar  como espazo  creativo  de  aprendizaxe  e
construción de novos coñecementos a través da consulta de libros, dicionarios, xornais, materiais audiovisuais,
potenciando tamén a lectura autónoma para a creación dunha identidade lectora sólida e definida, fundamentada no
enriquecemento cultural e a interrelación entre as distintas áreas do saber.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Documentos e recursos elaborados ou facilitados polo docente.

Plataforma dixital E-Dixgal.

Escolma de textos variados orais, escritos e multimodais en diversos formatos e soportes.

Fichas con actividades de reforzo, ampliación e recuperación.

Actividades interactivas, animacións, vídeos e espazos dixitais para a construción de novas aprendizaxes.

Recursos e aplicacións informáticas e multimedia.

Materiais de investigación e consulta.

Emprego do debate como ferramenta que estimula o seu interese e a súa capacidade para reflexionar, relacionar,
consolidar coñecementos, respectar opinións e extraer conclusións.
Selección de fragmentos e/ou obras de lectura obrigatorias e voluntarias coas súas correspondentes guías de
lectura.

Plataforma dixital Esemtia.

Classroom.

Pantalla dixital e quipos informáticos (ordenador do profesor e ordenador persoal do alumno).

A selección dos materiais docentes que integran a programación didáctica da materia de Lingua Castelá e Literatura
debe adaptarse ao modelo de intervención educativa proposto. Neste sentido, ha de dar resposta á adecuación ao
contexto do centro, á correspondencia cos obxectivos trazados, á coherencia cos contidos e temas transversais
estudados e o seu grao de adquisición e dificultade e aos criterios de avaliación definidos para cada curso. Ademais,
debe abarcar unha grande variedade de actividades individuais e grupais que poñan en práctica os conceptos e
procedementos estudados e aborden axeitadamente a atención á diversidade na aula. Finalmente, todos os recursos
utilizados han de presentar unha claridade expositiva que favoreza a inmediata comprensión oral e escrita do
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alumnado.

Así pois,  a proposta metodolóxica para a materia de Lingua Castelá e Literatura supón, ademais dos materiais
teóricos necesarios para o desenvolvemento de cada unidade didáctica, o emprego dunha grande variedade de
textos orais, escritos e multimodais procedentes de diversas tipoloxías e situacións comunicativas para a súa análise
e comentario.

O achegamento do alumnado á realidade na que vive a través da interpretación textual outorga á materia unha
dimensión funcional innegable. Por iso, convén traballar tamén con discursos extraídos dos xéneros xornalísticos, que
aproximen aos estudantes á comprensión de temas de actualidade e lles permitan ser críticos co contexto que os
rodea.

A escolma de fragmentos e obras de lectura obrigatorias e voluntarias, como obxecto de observación, reflexión e
crítica,  pretende  favorecer  o  hábito  lector  do  alumnado,  partindo  de  textos  próximos  aos  seus  intereses  e
expectativas para ir achegándoos progresivamente á literatura clásica.

O emprego de fichas de traballo, actividades interactivas, animacións, vídeos e aplicacións multimedia permiten o
reforzo, consolidación e afondamento das aprendizaxes adquiridas, a escoita activa, a empatía e o debate a través de
tarefas  competenciais  próximas  á  realidade  do  alumnado.  Favorece  tamén  a  investigación  sobre  temas  de
actualidade e problemas reais e a activación de estratexias e mecanismos de comprensión lectora a partir de textos
literarios e non literarios, posto que implica a procura de información, a interpretación e relación dos datos obtidos e
a reflexión sobre o contido e a forma.

O visionado de material cinematográfico e audiovisual sentará as bases do coloquio posterior e servirá para afondar
nos contidos abordados en cada unidade, ademais de propiciar o traballo investigador,  grupal e por proxectos
proposto nalgunha das unidades didácticas da materia.

O emprego das TIC constitúe un recurso ineludible, pois actúa como ferramenta fundamental para a obtención de
información, a súa transformación en coñecemento propio e a difusión dos resultados de proxectos e traballos de
investigación. Neste sentido, recoméndanse, entre outros, os seguintes materiais de consulta:

Dicionario da Real Academia Española: www.rae.es

Dicionario Panhispánico de Dúbidas: www.rae.es/dpd

Medios de comunicación: https://www.prensaescrita.com/prensadigital.php

Compilación da obra lírica dos poetas más relevantes en lingua castelá: www.los-poetas.com

Espazo para a creación poética propia, a confección de libros virtuais, a compilación lírica e o comentario de textos de
outros autores: www.poemas-del-alma.com

Ampla colección de audio e videopoemas: www.palabravirtual.com

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://cervantesvirtual.com

Testeando. Xogos de preguntas e respostas de opcións distribuídos por niveis educativos: https://www.testeando.es/

Portal de recursos educativos Leer.es: https://leer.es/

Prácticas de lectura intensiva e comprensión lectora: http://www.xtec.cat/~jgenover/complec.htm

Biblioteca dixital con máis de catro mil títulos de Literatura clásica e contemporánea en castelán: http://eleo.mecd.
gob.es/opac/?locale=es#indice

Plataforma educativa para traballar a comprensión lectora: https://www.intralineas.com/
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Materiales de Lengua y Literatura: http://www.materialesdelengua.org/

Aula de Letras: http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Inicio/Inicio.html

Morderse la lengua: https://cvc.cervantes.es/actcult/morderse_lengua/default.htm

Analizador morfosintáctico do Ministerio de Educación: https://intef.es/?enlace=1&prev=2

Exercicios interactivos para traballar o léxico: http://www.xtec.cat/~jgenover/lexico.htm

Actividades interactivas sobre sintaxe: http://www.xtec.cat/~jgenover/sinta.htm

Actividades interactivas sobre ortografía, lingua e diversidade: http://www.xtec.cat/~jgenover/miscel.html

Páxina web do ITE (Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas): https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-
el-aprendizaje-en-linea/

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Nas primeiras semanas de clase, haberá unha proba escrita que recabará datos para a avaliación inicial. A proba
constará de dúas partes: un texto para avaliar a comprensión e a expresión escrita e un cuestionario tipo test que
recolle os contidos curriculares básicos da materia a nivel de 6º de primaria.

Ademais disto terase en conta a observación do traballo dos alumnos e alumnas na aula e  a información acadada na
reunión co titor ou titora do curso anterior para coñecer as necesidades de aprendizaxe do alumnado ou calquera
outra circunstancia que poida afectar ao seu desenvolvemento.

Esta avaliación será o punto de referencia para adoptar as medidas de atención á diversidade que se consideren
oportunas.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

9

UD 2

8

UD 3

9

UD 4

8

UD 5

9

UD 6

8

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

9

UD 10

8

Proba
escrita 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Táboa de
indicadores 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

8

UD 12

8

Total

100

Proba
escrita 80 80 80

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

8

UD 12

8

Total

100

Táboa de
indicadores 20 20 20

O alumnado superará a materia en dous supostos:

1.- Ten avaliación positiva nas tres avaliacións.

2.- A media entre as tres avaliacións, aplicando o redondeo, é igual ou superior a 5.  (Aplicarase o redondeo por
exceso cando a parte  decimal da nota sexa igual ou superior a 5).

A cualificación final obtense a partir da media aritmética entre as notas das tres avaliacións parciais, con aplicación
do redondeo.

Cálculo da nota de cada  avaliación:

a) Probas escritas (80% nota de avaliación).

b) Proba ou traballo sobre a lectura trimestral proposta (10% nota de avaliación).

c) Traballo persoal na casa e na aula. (10% nota de avaliación).Valorarase  a realización das tarefas propostas, o
traballo individual e en equipo e a participación activa na aula.

Corrección escrita:  en toda produción escrita  valoraranse negativamente a  falta  de adecuación,  coherencia  e
cohesión así como os erros na ortografía e na puntuación. Cada erro restará 0,05 puntos, ata un máximo de 1 punto.

Procedemento de recuperación da avaliación:

O alumndo que non supere a 1º  ou a 2º avaliación realizará un exame de recuperación nos meses de xaneiro e abril
respectivamente.  No caso de suspender a terceira avaliación a recuperación será no exame final de xuño. Das datas
destas recuperacións as familias terán información a través da plataforma do centro (Esemtia).

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

En caso de non ter  superada a materia  segundo os  anteriores  supostos,  esta  poderá recuperarse mediante a
realización dun exame final en xuño que versará sobre as partes suspensas. Despois da 3º avaliación o alumnado e
as súas familias serán informados por escrito de que parte ou partes  da materia terán que recuperar.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non procede neste curso.
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6. Medidas de atención á diversidade

As medidas de atención á diversidade enténdese como o conxunto de actuacións educativas dirixidas a dar resposta
ás  diferentes  capacidades,  motivacións  e  intereses,  ritmos  e  estilos  de  aprendizaxe  e  situacións  persoais  do
alumnado. Estas medidas oriéntanse a alcanzar os obxectivos e as competencias establecidas para a ESO e réxense
polos principios de equidade, calidade e igualdade de oportunidades, non discriminación, integración, accesibilidade e
cooperación da comunidade educativa.

Segundo o artigo 49 da Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, de 3 de
maio,  de educación,  as administracións educativas asegurarán os recursos necesarios para que os alumnos e
alumnas que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais,
por atraso madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe e a comunicación, por trastornos de atención
ou  de  aprendizaxe,  por  descoñecemento  grave  da  lingua  de  aprendizaxe,  por  atoparse  en  situación  de
vulnerabilidade socioeducativa, polas súas altas capacidades intelectuais, por terse incorporado tarde ao sistema
educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, poidan acadar o máximo desenvolvemento posible das
súas capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o alumnado».

A partir da avaliación inicial do alumnado, proporanse as correspondentes actuacións de seguimento e atención ao
alumnado, tanto as medidas ordinarias  (RE) como extraordinarias (ACS).

Neste curso, cinco  reciben RE dentro da aula, catro deles están exentos da materia de Lingua Francesa e tamén
reciben reforzo fóra da aula nesa hora.

Implementaranse con eles medidas como:

-Alternar actividades teóricas con traballo práctico.

-Antes de empezar unha actividade, explicarase en que consiste de xeito claro e sinxelo, e asegurarase de que a
entendeu todo o alumnado.

-Supervisar  frecuentemente  a  realización,  para  reforzar  positivamente  ou  para  reconducir  a  execución  ou  as
distraccións.

-Combinar actividades máis estimulantes con outras menos motivadoras.

-Propor exercicios variados.

-Utilizar reforzos positivos para motivar (eloxios privados e públicos,  felicitacións  escritas nos seus traballos... ).

-Supervisar os exercicios e asegurarse de que entendeu o que ten que facer.

En canto ás probas escritas e, co fin de as mellorar, será necesario:

-Fixar as datas dos exames con suficiente antelación.

-Acurtar os exames escritos e formular preguntas breves, pechadas, claras e con vocabulario sinxelo. En ningún caso
se formularán preguntas que poidan resultar ambiguas ou que teñan unha dobre interpretación.

-Dar máis tempo para realizar as probas ou os exames escritos.

-Presentar escrito o texto dos exames, salientando en letra negra as partes máis importantes de cada cuestión e, no
caso de preguntas complexas, diferenciando ben cada tarefa. Na media do posible, utilizar un tipo de letra de maior
tamaño.

-Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos.

-Supervisar que a/o alumna/o respondeu a todas as cuestións antes de entregar o exame.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos

X

ET.2 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable

X X

ET.3 - Educación cívica e en
valores X X X

ET.4 - Formación estética X X X X

ET.5 - Igualdade entre
mulleres e homes X X

ET.6 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais X X X

ET.7 - Educación para a
saúde X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos

X

ET.2 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable
ET.3 - Educación cívica e en
valores X

ET.4 - Formación estética X

ET.5 - Igualdade entre
mulleres e homes X

ET.6 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais
ET.7 - Educación para a
saúde X

Observacións:
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No artigo  18 do Anteproxecto  do Decreto  polo  que se  establece a  ordenación e  o  currículo  da educación
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, establécese que, sen prexuízo do seu tratamento
específico  nalgunhas  das  materias  da  etapa,  a  comprensión  de  lectura,  a  expresión  oral  e  escrita,  a
comunicación audiovisual, a competencia dixital, o emprendemento social e empresarial, o fomento do espírito
crítico e científico, a educación emocional e en valores, a igualdade de xénero e a creatividade traballaranse en
todas as materias.

A acción educativa debe fomentar de maneira transversal valores como a igualdade entre homes e mulleres, a
non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, a resolución pacífica de conflitos, a
educación para a saúde, a formación estética, a educación para a sustentabilidade e o consumo responsable, o
respecto mutuo e a cooperación entre iguais. Así mesmo, promoveremos a defensa da liberdade, a igualdade, os
dereitos humanos e a paz, e o rexeitamento de calquera tipo de violencia, racismo ou xenofobia.

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da
orientación sexual ou da identidade de xénero.

A  materia  debe  contribuír  tamén  a  incorporar  elementos  relacionados  co  desenvolvemento  sostible  e  a
protección do medio ambiente e coas situacións de risco derivadas do uso das TIC.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Esta é unha actividade idónea para achegar a prensa á aula e
fomentar o traballo en equipo do alumnado.

Colaboración  no proxecto Faro da Escola

Esta actividade posibilita que o alumnado coñeza de primeira
man os recursos que os autores e autoras utilizan ao elaborar
unha obra literaria. Permite que os/as estudantes participen
en  debates  e  coñezan  as  motivacións  que  levan  aos
escritores e escritoras a crear obras de arte.

Visita de autores e autoras

Coa  celebración  destas  datas,  o  alumnado  pode  realizar
traballos  de  búsqueda  de  información  de  determinados
autores e autoras. O profesorado deberá traballar en equipo
con compañeiros e compañeiras doutros departamentos, polo
tanto é unha actividade ideal para as tarefas cooperativas de
xeito interdisciplinar.

Celebración de efemérides como o Día do Libro e o
Día das Letras Galegas

Con  estas  visitas  búscase  favorecer  a  sensibilidade,  a
curiosidade e a creatividade do alumnado.

Asistencia a diferentes espectáculos: teatro, música,
recitais de poesía.

O obxectivo desta actividades é favorecer a sensibilidade, a
curiosidade e a creatividade do alumnado.

Visita a exposicións de interese.

Con estas  actividade,  o  alumnado desenvolverá valores  e
actitudes adecuadas relacionadas coa interación e o repecto
aos demais.

Actividades  de  colaboración  co  Concello  e  outras
institucións para traballar a educación en valores.

As visitas  a  cidades e  vilas  da nosa contorna favocerán o
achegamento do alumnado ao noso patrimonio histórico e
cultural

Visita  a  vilas  e  cidades  para  coñecer  o  noso
patrimonio histórico e cultural.

Vehículo idóneo para informar e formar de maneira amena.
Con estas actividades traballaremos os diferentes elementos
transversais,  desenvolveremos  o  pensamento  crítico  e
potenciaremos  a competencia en comunicación.

V i s ionado  de  pe l í cu las ,  cu r tamet raxes  e
documentais.
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Actividade Descrición

Actividade  para  fomentar  a  creatividade  do  alumnado,
visibilizar o papel das mulleres na arte e cunha dimensión
solidaria.

Participación no proxecto Art for change.

Con  este  proxecto  traballaremos  a  educación  emocional,
educación para a igualdade, a comunicación lingüística, así
como  as  competencias  en  aprender  a  aprender  e
competencias  en  sent ido  de  in ic iat iva  e  espír i to
emporendedor.

Participación  no  Plan  Proxecta:  Por  365  días  de
respecto e igualdade.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Desenvolvéronse as medidas de atención á diversidade necesarias aos alumnos que así o requiren: reforzos e ACS.

Ao inicio de cada unidade didáctica, realízase unha introdución sobre o tema e actividades de recoñecemento e
activación dos coñecementos previos do alumnado ao respecto.

O alumnado foi informado dos criterios e instrumentos de avaliación, cualificación e puntuación establecidos.

As actividades propostas foron variadas en canto á súa tipoloxía e sistema de traballo (individual, por parellas, en
pequeno grupo, en gran grupo), favorecendo a adquisición das competencias clave.

Respectouse a puntualidade á hora de entrar na aula e mostrouse unha actitude entusiasta e dinámica.

Empregáronse recursos e materiais didácticos variados (impresos, dixitais, audiovisuais, aplicacións informáticas de
carácter educativo...)
Existiu un seguimento continuado na programación didáctica ao longo do curso e realizáronse as modificacións
necesarias.

Estableceuse unha comunicación con outros departamentos, equipos e grupos de traballo específicos...

 Estableceuse unha comunicación continuada co alumnado imposibilitado para asistir temporalmente a clase a
través da aula virtual ou doutras comunicacións telemáticas.
Conseguíronse adecuar  as  unidades didácticas  á  temporalización indicada e  desenvolvéronse as  actividades
propostas de acordo á súa temporalización.
Aplicáronse  estratexias de aprendizaxe como a lectura comprensiva, a procura de información significativa, a
planificación do traballo, o desenvolvemento de técnicas de síntese, análise e redacción...

Aplicouse a metodoloxía didáctica establecida na programación.

Aplicáronse os procedementos e criterios de avaliación establecidos na programación didáctica.

Participouse no plan Lector do centro e en actividades programadas por outros grupos ou equipos docentes (EDLG,
Equipo da Biblioteca).

Potenciouse a participación, a reflexión e o diálogo dentro da aula.

As probas de avaliación foron corrixidas no prazo establecido e entregadas ao alumnado para comentalas en clase.

Mantívose un contacto regular coas familias para seren informadas do proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos
e fillas.
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A avaliación da práctica docente favorece os procedementos de análise, reflexión e debate arredor da realidade
educativa do centro sobre os seguintes aspectos:

-A xestión adecuada do tempo para a planificación do proceso de ensino-aprendizaxe na aula.

-A concreción do currículo, a súa adaptación ao contexto e a organización efectiva dos contidos, actividades e
obxectivos propostos.

-A  avaliación dos  resultados  obtidos  polo  alumnado e  a  adopción das  medidas  de mellora  adaptadas  ás  súas
necesidades de aprendizaxe.

-A  inclusión  e  atención  á  diversidade  como  resposta  educativa  á  totalidade  do  alumnado  para  promover  a
consecución do éxito escolar.

-A construción dun clima de empatía, confianza e convivencia harmónica na aula.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación didáctica da materia de Lingua Castelá e Literatura estará á disposición da comunidade educativa do
centro.

A programación didáctica será obxecto de seguimento e avaliación a través da aplicación PROENS e poderá sufrir as
modificacións precisas para adaptarse ás necesidades educativas do alumnado, en beneficio da correcta evolución do
proceso de ensino-aprendizaxe e da consecución dos obxectivos establecidos. Ditas modificacións, debidamente
xustificadas, figurarán tamén nas actas das reunións de departamento e na memoria final da materia.

A avaliación da programación realizarase a través dos seguintes indicadores de logro:

-Os criterios de avaliación establecidos valoran con efectividade a consecución dos obxectivos propostos.

-Os procedementos e instrumentos de avaliación axústanse aos criterios de avaliación indicados.

-As actividades desenvoltas adáptanse á metodoloxía didáctica programada.

-A programación didáctica contempla e manexa con eficacia os recursos e materiais necesarios para favorecer a
adquisición dos contidos e obxectivos.

-A programación didáctica organiza axeitadamente os espazos e tempos destinados á realización das actividades
previstas.

-A  programación  didáctica  inclúe  actividades  de  reforzo,  ampliación  e  recuperación  adecuados  ao  perfil,
características e necesidades do alumnado.

-A programación didáctica é revisada ao longo do curso e inclúense nela as modificacións pactadas e realizadas.

-A programación didáctica adáptase ao contexto escolar do centro educativo.

Así  mesmo, realizarase o seguimento de cada unidade didáctica a través da aplicación PROENS, estipulando e
modificando, de ser o caso, a data de inicio e final da explicación de cada unha delas, o número de sesións dedicadas
ao seu desenvolvemento, especificando as previstas ao comezo e as realizadas finalmente, así como o grao de
cumprimento dos obxectivos indicados.

As propostas de mellora da programación didáctica derivarán da análise da efectividade da mesma e dos resultados
académicos obtidos nas distintas avaliacións e examinados nas reunións de departamento celebradas ao longo do
curso, cuxo contido quedará reflectido nas actas correspondentes. Ademais, na memoria final, contemplaranse as
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propostas de mellora, vinculadas especialmente á adaptación da metodoloxía, materiais e recursos empregados para
favorecer a consecución dos obxectivos establecidos.

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE
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1. Introdución

A presente programación didáctica da materia de Lingua Inglesa en 1º ESO, segundo o decreto 156 / 2022 do 15 de
setembro,  ten como obxectivo principal a adquisición da competencia comunicativa apropiada, de modo que o
alumnado sexa quen de comprender, expresarse e interactuar na devandita lingua con eficacia; asemade procura o
enriquecemento e a expansión da súa conciencia intercultural e plurilingüe.

O  alumnado,  ademais,  con  esta  materia  poderá  desenvolverse  mellor  nas  contornas  dixitais,  xa  que  estas
ferramentas aproveitaranse plenamente para reforzar a aprendizaxe, o ensino e a avaliación da lingua e cultura
inglesa. Por iso, o desenvolvemento do pensamento crítico, a alfabetización mediática e o uso adecuado, seguro,
ético e responsable da tecnoloxía supoñen un elemento moi relevante nesta programación.

Por outra banda, aquí, o profesorado atopará un protocolo específico para abordar con eficacia e seguridade as
diferentes circunstancias que poden xurdir ao longo dun curso e, ao mesmo tempo, flexible para permitir o uso da
súa creatividade e a improvisación necesaria para adaptarse á grande diversidade das aulas.

O grupo actual de 1º ESO consta dun total de 18 alumnos. 4 deles  teñen reforzo educativo.

Finalmente, a metodoloxía seguida responde ao enfoque comunicativo aconsellado dende o Marco Común Europeo de
Referencia,  polo que non só os obxectivos e contidos, senón tamén as actividades, as tarefas e as unidades a
desenvolver representarán situacións reais e efectivas de comunicación.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  e  interpretar  o  sentido
xeral  e  os  detalles  máis  relevantes  de textos
expresados de forma clara e na lingua estándar,
buscando  fontes  fiables  e  facendo  uso  de
estratexias como a inferencia de significados,
para  responder  a  necesidades  comunicativas
concretas.

2-3 1-2 1 1 5 3-4 2

OBX2 - Producir textos orixinais, de extensión
media,  sinxelos  e  cunha  organización  clara,
usando estratexias tales como a planificación, a
compensación  ou  a  autorreparación,  para
expresar  de  forma  creativa,  adecuada  e
coherente mensaxes relevantes e responder a
propósitos comunicativos concretos.

1 1-2 1 2 5 1-3 3

OBX3  -  Interactuar  con  outras  persoas  con
crecente  autonomía,  usando  estratexias  de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  propósitos
comunicativos  concretos  en  intercambios
respectuosos coas normas de cortesía.

1-5 1-2 1 2-3 3 3

OBX4  -  Mediar  en  situacións  cotiás  entre
dist intas  l inguas,  usando  estratexias  e
coñecementos  sinxelos  orientados  a  explicar
conceptos  ou  simplificar  mensaxes,  para
transmitir información de maneira eficaz, clara
e responsable.

1-2-5 1-2-3 1 1-3-5 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5 - Ampliar e usar os repertorios lingüísticos
persoais entre distintas linguas, reflexionando
de forma crítica sobre ou seu funcionamento e
tomando  conc ienc ia  das  estratex ias  e
coñecementos propios, para mellorar a resposta
a necesidades comunicativas concretas.

1 1-2-3 1 2 1-5

OBX6  -  Valorar  criticamente  e  adecuarse  á
diversidade  lingüística,  cultural  e  artística  a
partir  da  lingua  estranxeira,  identificando  e
compartindo  as  semellanzas  e  as  diferenzas
entre linguas e culturas, para actuar de forma
empát ica  e  respectuosa  en  s i tuac ións
interculturais.

5 3 1-3 1-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XFantastic people1 12 Caracteres e prototipos físicos. Heroes
particulares. 5

XIt's delicious!2 12 Un menú saúdable e pedindo comida nun
restaurante. 5

XEvery day3 15 Falando da vida diaria. 10

Love to learn X4 12 Accións do momento e pedindo e
ofrecendo axuda. 10

 Let's make music! X5 24Facendo comparacións. Suxerencias e
proposicións. 20

XCrazy about sport6 18 Falando de hobbies e do tempo pasado. 20

XA question of time7 12 Accións pasadas e emails informativos. 30

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Fantastic people

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Comprender e analizar o sentido global e a
información específica e explícita de textos orais,
escritos e multimodais como libros ilustrados,
páxinas web, presentacións de diapositivas, breves e
sinxelos sobre temas frecuentes e cotiáns, de
relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, da aprendizaxe, dos medios de
comunicación e da ficción, expresados de forma
clara e na lingua estándar a través de diversos
soportes.

Comprender  o sentido global e explícito
de textos orais, escritos e multimodais,
breves e sinxelos sobre temas frecuentes
e cotiáns.

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos máis adecuados en
situacións comunicativas cotiás para comprender o
sentido xeral, a información esencial e os detalles
máis relevantes dos textos; interpretar elementos
non verbais e buscar información.

Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos básicos para
comprender o sentido xeral  dos textos;
interpretar elementos non verbais e
buscar información.

TI 60

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves, sinxelos,
estruturados, comprensibles e adecuados á situación
comunicativa sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado, co fin de describir e
producir narracións sobre temas concretos, en
diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais, así como estratexias
básicas de planificación.

Expresar oralmente textos breves,
sinxelos e  comprensibles.

CA1.4 - Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e adecuación á
situación comunicativa proposta, seguindo pautas
establecidas, a través de ferramentas analóxicas e
dixitais, sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado e próximos á súa
experiencia.

Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con
aceptable claridade.

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar de forma
guiada coñecementos e estratexias para planificar,
producir e revisar textos comprensibles, coherentes
e adecuados ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando con axuda os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados en función da tarefa e as necesidades de
cada momento.

Seleccionar e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para producir
textos comprensibles. usando con axuda
os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados.

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas sobre temas cotiáns,
de relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, a través de diversos soportes, apoiándose
en recursos tales como a repetición, o ritmo pausado
ou a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital,
así como polas diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas e motivacións das
interlocutoras e dos interlocutores.

Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas, ,
apoiándose en recursos tales como a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal  e mostrando respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
adecuadas para iniciar, manter e terminar a
comunicación, tomar e ceder a palabra, e solicitar e
formular aclaracións e explicacións.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada,
estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación e
tomar e ceder a palabra.

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións nas que atender á diversidade,
mostrando respecto e empatía polas interlocutoras e
os interlocutores e polas linguas empregadas, e
interese por participar na solución de problemas de
intercomprensión (entre distintas linguas) e de
entendemento na súa contorna próxima, apoiándose
en diversos recursos e soportes.

Explicar comunicacións breves e sinxelas,
de forma guiada, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os
interlocutores e polas linguas
empregadas, e interese  por solucionar
poblemas.

CA1.9 - Aplicar, de forma guiada, estratexias que
axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e
produción de información e a comunicación,
adecuadas ás intencións comunicativas, usando, con
axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

 Aplicar, de forma guiada, estratexias que
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación,  usando,
con axuda, recursos básicos en función
das necesidades de cada momento.

CA2.1 - Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
esenciais do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar, de forma
progresivamente autónoma, os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar os coñecementos e estratexias de
mellora da súa capacidade de comunicar
e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e realizar progresos na súa aprendizaxe,
facéndoos explícitos e compartíndoos, por medio de
actividades de autoavaliación e coavaliación (como
as propostas no Portfolio Europeo das Linguas [PEL]
ou nun diario de aprendizaxe).

 Identificar e rexistrar, de forma guiada,
os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
seleccionando, con axuda, as estratexias
máis eficaces para superar esas
dificultades.

CA3.1 - Actuar de forma empática e respectuosa en
situacións interculturais, construíndo vínculos entre
as diferentes linguas e culturas, rexeitando calquera
tipo de discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

 Actuar de forma respectuosa en
situacións interculturais, rexeitando
calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns.

CA3.2 - Aceptar e adecuarse á diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira recoñecéndoa como
fonte de enriquecemento persoal e mostrando
interese por compartir elementos culturais e
lingüísticos que fomenten a sustentabilidade e a
democracia.

Aceptar a diversidade lingüística, cultural
e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística, atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios de xustiza,
equidade e igualdade.

Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición de autoconfianza. O erro como instrumento de mellora e proposta de
reparación.

- Estratexias básicas para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permitan detectar e colaborar en actividades de mediación en situacións
cotiás sinxelas.

- Funcións comunicativas básicas adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar e pedir instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e
rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar parcialmente o gusto ou o interese e emocións básicas; narrar
acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión e a
posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero e a
función textual.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades tales como expresión da entidade e
as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións temporais, a
afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas próximos, lecer e tempo libre, vida cotiá, saúde e actividade física, vivenda e fogar, clima e
contorna natural, tecnoloxías da información e da comunicación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns e
elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais básicas, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias básicas de procura de información: dicionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Identificación da autoría das fontes consultadas e os contidos utilizados.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e multimodal;
e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias, ferramentas
dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente a unha necesidade comunicativa básica e concreta de forma
comprensible, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais
linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias básicas para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que conforman o
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Contidos

- repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e
cooperativas.

- Léxico e expresións de uso común para comprender enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e
as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación básica entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, fonte de información e como
ferramenta para o enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e ás relacións
interpersoais; convencións sociais básicas; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital; cultura,
costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias básicas para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo a valores
ecosociais e democráticos.

- Estratexias básicas de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

2

Título da UDUD

It's delicious!

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Comprender e analizar o sentido global e a
información específica e explícita de textos orais,
escritos e multimodais como libros ilustrados,
páxinas web, presentacións de diapositivas, breves e
sinxelos sobre temas frecuentes e cotiáns, de
relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, da aprendizaxe, dos medios de
comunicación e da ficción, expresados de forma
clara e na lingua estándar a través de diversos
soportes.

Comprender  o sentido global e explícito
de textos orais, escritos e multimodais,
breves e sinxelos sobre temas frecuentes
e cotiáns.

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos máis adecuados en
situacións comunicativas cotiás para comprender o
sentido xeral, a información esencial e os detalles
máis relevantes dos textos; interpretar elementos
non verbais e buscar información.

Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos básicos para
comprender o sentido xeral  dos textos;
interpretar elementos non verbais e
buscar información.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves, sinxelos,
estruturados, comprensibles e adecuados á situación
comunicativa sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado, co fin de describir e
producir narracións sobre temas concretos, en
diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais, así como estratexias
básicas de planificación.

Expresar oralmente textos breves,
sinxelos e  comprensibles.

CA1.4 - Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e adecuación á
situación comunicativa proposta, seguindo pautas
establecidas, a través de ferramentas analóxicas e
dixitais, sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado e próximos á súa
experiencia.

Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con
aceptable claridade.

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar de forma
guiada coñecementos e estratexias para planificar,
producir e revisar textos comprensibles, coherentes
e adecuados ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando con axuda os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados en función da tarefa e as necesidades de
cada momento.

Seleccionar e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para producir
textos comprensibles. usando con axuda
os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados.

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas sobre temas cotiáns,
de relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, a través de diversos soportes, apoiándose
en recursos tales como a repetición, o ritmo pausado
ou a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital,
así como polas diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas e motivacións das
interlocutoras e dos interlocutores.

Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas, ,
apoiándose en recursos tales como a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal  e mostrando respecto.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
adecuadas para iniciar, manter e terminar a
comunicación, tomar e ceder a palabra, e solicitar e
formular aclaracións e explicacións.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada,
estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación e
tomar e ceder a palabra.

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións nas que atender á diversidade,
mostrando respecto e empatía polas interlocutoras e
os interlocutores e polas linguas empregadas, e
interese por participar na solución de problemas de
intercomprensión (entre distintas linguas) e de
entendemento na súa contorna próxima, apoiándose
en diversos recursos e soportes.

Explicar comunicacións breves e sinxelas,
de forma guiada, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os
interlocutores e polas linguas
empregadas, e interese  por solucionar
poblemas.

CA1.9 - Aplicar, de forma guiada, estratexias que
axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e
produción de información e a comunicación,
adecuadas ás intencións comunicativas, usando, con
axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

 Aplicar, de forma guiada, estratexias que
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación,  usando,
con axuda, recursos básicos en función
das necesidades de cada momento.

23/12/2022 12:34:01 Páxina 35de9



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
esenciais do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar, de forma
progresivamente autónoma, os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar os coñecementos e estratexias de
mellora da súa capacidade de comunicar
e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e realizar progresos na súa aprendizaxe,
facéndoos explícitos e compartíndoos, por medio de
actividades de autoavaliación e coavaliación (como
as propostas no Portfolio Europeo das Linguas [PEL]
ou nun diario de aprendizaxe).

Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe
da lingua estranxeira, seleccionando, con
axuda, as estratexias máis eficaces para
superar esas dificultades.

CA3.1 - Actuar de forma empática e respectuosa en
situacións interculturais, construíndo vínculos entre
as diferentes linguas e culturas, rexeitando calquera
tipo de discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

Actuar de forma respectuosa en
situacións interculturais, rexeitando
calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns.

CA3.2 - Aceptar e adecuarse á diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira recoñecéndoa como
fonte de enriquecemento persoal e mostrando
interese por compartir elementos culturais e
lingüísticos que fomenten a sustentabilidade e a
democracia.

Aceptar a diversidade lingüística, cultural
e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira.

CA3.3 - Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística, atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios de xustiza,
equidade e igualdade.

Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición de autoconfianza. O erro como instrumento de mellora e proposta de
reparación.

- Estratexias básicas para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permitan detectar e colaborar en actividades de mediación en situacións
cotiás sinxelas.

- Funcións comunicativas básicas adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar e pedir instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e
rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar parcialmente o gusto ou o interese e emocións básicas; narrar
acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión e a
posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición.
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Contidos

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero e a
función textual.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades tales como expresión da entidade e
as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións temporais, a
afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas próximos, lecer e tempo libre, vida cotiá, saúde e actividade física, vivenda e fogar, clima e
contorna natural, tecnoloxías da información e da comunicación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns e
elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais básicas, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias básicas de procura de información: dicionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Identificación da autoría das fontes consultadas e os contidos utilizados.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e multimodal;
e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias, ferramentas
dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente a unha necesidade comunicativa básica e concreta de forma
comprensible, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais
linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias básicas para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que conforman o
repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e
cooperativas.

- Léxico e expresións de uso común para comprender enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e
as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación básica entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, fonte de información e como
ferramenta para o enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e ás relacións
interpersoais; convencións sociais básicas; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital; cultura,
costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias básicas para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo a valores
ecosociais e democráticos.

- Estratexias básicas de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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3

Título da UDUD

Every day

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Comprender e analizar o sentido global e a
información específica e explícita de textos orais,
escritos e multimodais como libros ilustrados,
páxinas web, presentacións de diapositivas, breves e
sinxelos sobre temas frecuentes e cotiáns, de
relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, da aprendizaxe, dos medios de
comunicación e da ficción, expresados de forma
clara e na lingua estándar a través de diversos
soportes.

Comprender  o sentido global e explícito
de textos orais, escritos e multimodais,
breves e sinxelos sobre temas frecuentes
e cotiáns.

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos máis adecuados en
situacións comunicativas cotiás para comprender o
sentido xeral, a información esencial e os detalles
máis relevantes dos textos; interpretar elementos
non verbais e buscar información.

Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos básicos para
comprender o sentido xeral  dos textos;
interpretar elementos non verbais e
buscar información.

TI 60

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves, sinxelos,
estruturados, comprensibles e adecuados á situación
comunicativa sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado, co fin de describir e
producir narracións sobre temas concretos, en
diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais, así como estratexias
básicas de planificación.

Expresar oralmente textos breves,
sinxelos e  comprensibles.

CA1.4 - Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e adecuación á
situación comunicativa proposta, seguindo pautas
establecidas, a través de ferramentas analóxicas e
dixitais, sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado e próximos á súa
experiencia.

Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con
aceptable claridade.

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar de forma
guiada coñecementos e estratexias para planificar,
producir e revisar textos comprensibles, coherentes
e adecuados ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando con axuda os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados en función da tarefa e as necesidades de
cada momento.

Seleccionar e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para producir
textos comprensibles. usando con axuda
os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas sobre temas cotiáns,
de relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, a través de diversos soportes, apoiándose
en recursos tales como a repetición, o ritmo pausado
ou a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital,
así como polas diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas e motivacións das
interlocutoras e dos interlocutores.

Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas, ,
apoiándose en recursos tales como a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal  e mostrando respecto.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
adecuadas para iniciar, manter e terminar a
comunicación, tomar e ceder a palabra, e solicitar e
formular aclaracións e explicacións.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada,
estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación e
tomar e ceder a palabra.

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións nas que atender á diversidade,
mostrando respecto e empatía polas interlocutoras e
os interlocutores e polas linguas empregadas, e
interese por participar na solución de problemas de
intercomprensión (entre distintas linguas) e de
entendemento na súa contorna próxima, apoiándose
en diversos recursos e soportes.

Explicar comunicacións breves e sinxelas,
de forma guiada, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os
interlocutores e polas linguas
empregadas, e interese  por solucionar
poblemas.

CA1.9 - Aplicar, de forma guiada, estratexias que
axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e
produción de información e a comunicación,
adecuadas ás intencións comunicativas, usando, con
axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar, de forma guiada, estratexias que
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación,  usando,
con axuda, recursos básicos en función
das necesidades de cada momento.

CA2.1 - Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
esenciais do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar, de forma
progresivamente autónoma, os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar os coñecementos e estratexias de
mellora da súa capacidade de comunicar
e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e realizar progresos na súa aprendizaxe,
facéndoos explícitos e compartíndoos, por medio de
actividades de autoavaliación e coavaliación (como
as propostas no Portfolio Europeo das Linguas [PEL]
ou nun diario de aprendizaxe).

Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe
da lingua estranxeira, seleccionando, con
axuda, as estratexias máis eficaces para
superar esas dificultades.

CA3.1 - Actuar de forma empática e respectuosa en
situacións interculturais, construíndo vínculos entre
as diferentes linguas e culturas, rexeitando calquera
tipo de discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

Actuar de forma respectuosa en
situacións interculturais, rexeitando
calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Aceptar e adecuarse á diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira recoñecéndoa como
fonte de enriquecemento persoal e mostrando
interese por compartir elementos culturais e
lingüísticos que fomenten a sustentabilidade e a
democracia.

Aceptar a diversidade lingüística, cultural
e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira.

CA3.3 - Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística, atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios de xustiza,
equidade e igualdade.

Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición de autoconfianza. O erro como instrumento de mellora e proposta de
reparación.

- Estratexias básicas para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permitan detectar e colaborar en actividades de mediación en situacións
cotiás sinxelas.

- Funcións comunicativas básicas adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar e pedir instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e
rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar parcialmente o gusto ou o interese e emocións básicas; narrar
acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión e a
posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero e a
función textual.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades tales como expresión da entidade e
as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións temporais, a
afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas próximos, lecer e tempo libre, vida cotiá, saúde e actividade física, vivenda e fogar, clima e
contorna natural, tecnoloxías da información e da comunicación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns e
elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais básicas, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias básicas de procura de información: dicionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Identificación da autoría das fontes consultadas e os contidos utilizados.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e multimodal;
e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias, ferramentas
dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con falantes ou
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Contidos

- estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente a unha necesidade comunicativa básica e concreta de forma
comprensible, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais
linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias básicas para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que conforman o
repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e
cooperativas.

- Léxico e expresións de uso común para comprender enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e
as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación básica entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, fonte de información e como
ferramenta para o enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e ás relacións
interpersoais; convencións sociais básicas; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital; cultura,
costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias básicas para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo a valores
ecosociais e democráticos.

- Estratexias básicas de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4

Título da UDUD

Love to learn

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Comprender e analizar o sentido global e a
información específica e explícita de textos orais,
escritos e multimodais como libros ilustrados,
páxinas web, presentacións de diapositivas, breves e
sinxelos sobre temas frecuentes e cotiáns, de
relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, da aprendizaxe, dos medios de
comunicación e da ficción, expresados de forma
clara e na lingua estándar a través de diversos
soportes.

Comprender  o sentido global e explícito
de textos orais, escritos e multimodais,
breves e sinxelos sobre temas frecuentes
e cotiáns.

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos máis adecuados en
situacións comunicativas cotiás para comprender o
sentido xeral, a información esencial e os detalles
máis relevantes dos textos; interpretar elementos
non verbais e buscar información.

Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos básicos para
comprender o sentido xeral  dos textos;
interpretar elementos non verbais e
buscar información.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves, sinxelos,
estruturados, comprensibles e adecuados á situación
comunicativa sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado, co fin de describir e
producir narracións sobre temas concretos, en
diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais, así como estratexias
básicas de planificación.

Expresar oralmente textos breves,
sinxelos e  comprensibles.

CA1.4 - Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e adecuación á
situación comunicativa proposta, seguindo pautas
establecidas, a través de ferramentas analóxicas e
dixitais, sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado e próximos á súa
experiencia.

Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con
aceptable claridade.

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar de forma
guiada coñecementos e estratexias para planificar,
producir e revisar textos comprensibles, coherentes
e adecuados ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando con axuda os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados en función da tarefa e as necesidades de
cada momento.

Seleccionar e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para producir
textos comprensibles. usando con axuda
os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados.

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas sobre temas cotiáns,
de relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, a través de diversos soportes, apoiándose
en recursos tales como a repetición, o ritmo pausado
ou a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital,
así como polas diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas e motivacións das
interlocutoras e dos interlocutores.

Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas, ,
apoiándose en recursos tales como a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal  e mostrando respecto.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
adecuadas para iniciar, manter e terminar a
comunicación, tomar e ceder a palabra, e solicitar e
formular aclaracións e explicacións.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada,
estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación e
tomar e ceder a palabra.

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións nas que atender á diversidade,
mostrando respecto e empatía polas interlocutoras e
os interlocutores e polas linguas empregadas, e
interese por participar na solución de problemas de
intercomprensión (entre distintas linguas) e de
entendemento na súa contorna próxima, apoiándose
en diversos recursos e soportes.

Explicar comunicacións breves e sinxelas,
de forma guiada, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os
interlocutores e polas linguas
empregadas, e interese  por solucionar
poblemas.

CA1.9 - Aplicar, de forma guiada, estratexias que
axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e
produción de información e a comunicación,
adecuadas ás intencións comunicativas, usando, con
axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar, de forma guiada, estratexias que
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación,  usando,
con axuda, recursos básicos en función
das necesidades de cada momento.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
esenciais do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar, de forma
progresivamente autónoma, os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar os coñecementos e estratexias de
mellora da súa capacidade de comunicar
e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e realizar progresos na súa aprendizaxe,
facéndoos explícitos e compartíndoos, por medio de
actividades de autoavaliación e coavaliación (como
as propostas no Portfolio Europeo das Linguas [PEL]
ou nun diario de aprendizaxe).

Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe
da lingua estranxeira, seleccionando, con
axuda, as estratexias máis eficaces para
superar esas dificultades.

CA3.1 - Actuar de forma empática e respectuosa en
situacións interculturais, construíndo vínculos entre
as diferentes linguas e culturas, rexeitando calquera
tipo de discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

Actuar de forma respectuosa en
situacións interculturais, rexeitando
calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns.

CA3.2 - Aceptar e adecuarse á diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira recoñecéndoa como
fonte de enriquecemento persoal e mostrando
interese por compartir elementos culturais e
lingüísticos que fomenten a sustentabilidade e a
democracia.

Aceptar a diversidade lingüística, cultural
e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira.

CA3.3 - Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística, atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios de xustiza,
equidade e igualdade.

Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición de autoconfianza. O erro como instrumento de mellora e proposta de
reparación.

- Estratexias básicas para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permitan detectar e colaborar en actividades de mediación en situacións
cotiás sinxelas.

- Funcións comunicativas básicas adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar e pedir instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e
rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar parcialmente o gusto ou o interese e emocións básicas; narrar
acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión e a
posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición.
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Contidos

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero e a
función textual.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades tales como expresión da entidade e
as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións temporais, a
afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas próximos, lecer e tempo libre, vida cotiá, saúde e actividade física, vivenda e fogar, clima e
contorna natural, tecnoloxías da información e da comunicación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns e
elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais básicas, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias básicas de procura de información: dicionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Identificación da autoría das fontes consultadas e os contidos utilizados.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e multimodal;
e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias, ferramentas
dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente a unha necesidade comunicativa básica e concreta de forma
comprensible, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais
linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias básicas para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que conforman o
repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e
cooperativas.

- Léxico e expresións de uso común para comprender enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e
as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación básica entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, fonte de información e como
ferramenta para o enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e ás relacións
interpersoais; convencións sociais básicas; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital; cultura,
costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias básicas para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo a valores
ecosociais e democráticos.

- Estratexias básicas de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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5

Título da UDUD

 Let's make music!

Duración

24

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Comprender e analizar o sentido global e a
información específica e explícita de textos orais,
escritos e multimodais como libros ilustrados,
páxinas web, presentacións de diapositivas, breves e
sinxelos sobre temas frecuentes e cotiáns, de
relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, da aprendizaxe, dos medios de
comunicación e da ficción, expresados de forma
clara e na lingua estándar a través de diversos
soportes.

Comprender  o sentido global e explícito
de textos orais, escritos e multimodais,
breves e sinxelos sobre temas frecuentes
e cotiáns.

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos máis adecuados en
situacións comunicativas cotiás para comprender o
sentido xeral, a información esencial e os detalles
máis relevantes dos textos; interpretar elementos
non verbais e buscar información.

Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos básicos para
comprender o sentido xeral  dos textos;
interpretar elementos non verbais e
buscar información.

TI 60

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves, sinxelos,
estruturados, comprensibles e adecuados á situación
comunicativa sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado, co fin de describir e
producir narracións sobre temas concretos, en
diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais, así como estratexias
básicas de planificación.

Expresar oralmente textos breves,
sinxelos e  comprensibles.

CA1.4 - Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e adecuación á
situación comunicativa proposta, seguindo pautas
establecidas, a través de ferramentas analóxicas e
dixitais, sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado e próximos á súa
experiencia.

Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con
aceptable claridade.

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar de forma
guiada coñecementos e estratexias para planificar,
producir e revisar textos comprensibles, coherentes
e adecuados ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando con axuda os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados en función da tarefa e as necesidades de
cada momento.

Seleccionar e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para producir
textos comprensibles. usando con axuda
os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas sobre temas cotiáns,
de relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, a través de diversos soportes, apoiándose
en recursos tales como a repetición, o ritmo pausado
ou a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital,
así como polas diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas e motivacións das
interlocutoras e dos interlocutores.

Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas, ,
apoiándose en recursos tales como a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal  e mostrando respecto.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
adecuadas para iniciar, manter e terminar a
comunicación, tomar e ceder a palabra, e solicitar e
formular aclaracións e explicacións.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada,
estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación e
tomar e ceder a palabra.

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións nas que atender á diversidade,
mostrando respecto e empatía polas interlocutoras e
os interlocutores e polas linguas empregadas, e
interese por participar na solución de problemas de
intercomprensión (entre distintas linguas) e de
entendemento na súa contorna próxima, apoiándose
en diversos recursos e soportes.

Explicar comunicacións breves e sinxelas,
de forma guiada, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os
interlocutores e polas linguas
empregadas, e interese  por solucionar
problemas.

CA1.9 - Aplicar, de forma guiada, estratexias que
axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e
produción de información e a comunicación,
adecuadas ás intencións comunicativas, usando, con
axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar, de forma guiada, estratexias que
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación,  usando,
con axuda, recursos básicos en función
das necesidades de cada momento.

CA2.1 - Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
esenciais do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar, de forma
progresivamente autónoma, os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar os coñecementos e estratexias de
mellora da súa capacidade de comunicar
e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e realizar progresos na súa aprendizaxe,
facéndoos explícitos e compartíndoos, por medio de
actividades de autoavaliación e coavaliación (como
as propostas no Portfolio Europeo das Linguas [PEL]
ou nun diario de aprendizaxe).

Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe
da lingua estranxeira, seleccionando, con
axuda, as estratexias máis eficaces para
superar esas dificultades.

CA3.1 - Actuar de forma empática e respectuosa en
situacións interculturais, construíndo vínculos entre
as diferentes linguas e culturas, rexeitando calquera
tipo de discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

Actuar de forma respectuosa en
situacións interculturais, rexeitando
calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Aceptar e adecuarse á diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira recoñecéndoa como
fonte de enriquecemento persoal e mostrando
interese por compartir elementos culturais e
lingüísticos que fomenten a sustentabilidade e a
democracia.

Aceptar a diversidade lingüística, cultural
e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira.

CA3.3 - Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística, atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios de xustiza,
equidade e igualdade.

Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición de autoconfianza. O erro como instrumento de mellora e proposta de
reparación.

- Estratexias básicas para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permitan detectar e colaborar en actividades de mediación en situacións
cotiás sinxelas.

- Funcións comunicativas básicas adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar e pedir instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e
rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar parcialmente o gusto ou o interese e emocións básicas; narrar
acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión e a
posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero e a
función textual.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades tales como expresión da entidade e
as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións temporais, a
afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas próximos, lecer e tempo libre, vida cotiá, saúde e actividade física, vivenda e fogar, clima e
contorna natural, tecnoloxías da información e da comunicación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns e
elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais básicas, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias básicas de procura de información: dicionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Identificación da autoría das fontes consultadas e os contidos utilizados.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e multimodal;
e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias, ferramentas
dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con falantes ou
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Contidos

- estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente a unha necesidade comunicativa básica e concreta de forma
comprensible, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais
linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias básicas para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que conforman o
repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e
cooperativas.

- Léxico e expresións de uso común para comprender enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e
as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación básica entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, fonte de información e como
ferramenta para o enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e ás relacións
interpersoais; convencións sociais básicas; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital; cultura,
costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias básicas para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo a valores
ecosociais e democráticos.

- Estratexias básicas de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

6

Título da UDUD

Crazy about sport

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Comprender e analizar o sentido global e a
información específica e explícita de textos orais,
escritos e multimodais como libros ilustrados,
páxinas web, presentacións de diapositivas, breves e
sinxelos sobre temas frecuentes e cotiáns, de
relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, da aprendizaxe, dos medios de
comunicación e da ficción, expresados de forma
clara e na lingua estándar a través de diversos
soportes.

Comprender  o sentido global e explícito
de textos orais, escritos e multimodais,
breves e sinxelos sobre temas frecuentes
e cotiáns.

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos máis adecuados en
situacións comunicativas cotiás para comprender o
sentido xeral, a información esencial e os detalles
máis relevantes dos textos; interpretar elementos
non verbais e buscar información.

Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos básicos para
comprender o sentido xeral  dos textos;
interpretar elementos non verbais e
buscar información.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves, sinxelos,
estruturados, comprensibles e adecuados á situación
comunicativa sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado, co fin de describir e
producir narracións sobre temas concretos, en
diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais, así como estratexias
básicas de planificación.

Expresar oralmente textos breves,
sinxelos e  comprensibles.

CA1.4 - Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e adecuación á
situación comunicativa proposta, seguindo pautas
establecidas, a través de ferramentas analóxicas e
dixitais, sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado e próximos á súa
experiencia.

Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con
aceptable claridade.

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar de forma
guiada coñecementos e estratexias para planificar,
producir e revisar textos comprensibles, coherentes
e adecuados ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando con axuda os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados en función da tarefa e as necesidades de
cada momento.

Seleccionar e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para producir
textos comprensibles. usando con axuda
os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados.

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas sobre temas cotiáns,
de relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, a través de diversos soportes, apoiándose
en recursos tales como a repetición, o ritmo pausado
ou a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital,
así como polas diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas e motivacións das
interlocutoras e dos interlocutores.

Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas, ,
apoiándose en recursos tales como a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal  e mostrando respecto.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
adecuadas para iniciar, manter e terminar a
comunicación, tomar e ceder a palabra, e solicitar e
formular aclaracións e explicacións.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada,
estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación e
tomar e ceder a palabra.

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións nas que atender á diversidade,
mostrando respecto e empatía polas interlocutoras e
os interlocutores e polas linguas empregadas, e
interese por participar na solución de problemas de
intercomprensión (entre distintas linguas) e de
entendemento na súa contorna próxima, apoiándose
en diversos recursos e soportes.

Explicar comunicacións breves e sinxelas,
de forma guiada, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os
interlocutores e polas linguas
empregadas, e interese  por solucionar
problemas.

CA1.9 - Aplicar, de forma guiada, estratexias que
axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e
produción de información e a comunicación,
adecuadas ás intencións comunicativas, usando, con
axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar, de forma guiada, estratexias que
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación,  usando,
con axuda, recursos básicos en función
das necesidades de cada momento.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
esenciais do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar, de forma
progresivamente autónoma, os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar os coñecementos e estratexias de
mellora da súa capacidade de comunicar
e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e realizar progresos na súa aprendizaxe,
facéndoos explícitos e compartíndoos, por medio de
actividades de autoavaliación e coavaliación (como
as propostas no Portfolio Europeo das Linguas [PEL]
ou nun diario de aprendizaxe).

Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe
da lingua estranxeira, seleccionando, con
axuda, as estratexias máis eficaces para
superar esas dificultades.

CA3.1 - Actuar de forma empática e respectuosa en
situacións interculturais, construíndo vínculos entre
as diferentes linguas e culturas, rexeitando calquera
tipo de discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

Actuar de forma respectuosa en
situacións interculturais, rexeitando
calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns.

CA3.2 - Aceptar e adecuarse á diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira recoñecéndoa como
fonte de enriquecemento persoal e mostrando
interese por compartir elementos culturais e
lingüísticos que fomenten a sustentabilidade e a
democracia.

Aceptar a diversidade lingüística, cultural
e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira.

CA3.3 - Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística, atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios de xustiza,
equidade e igualdade.

Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición de autoconfianza. O erro como instrumento de mellora e proposta de
reparación.

- Estratexias básicas para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permitan detectar e colaborar en actividades de mediación en situacións
cotiás sinxelas.

- Funcións comunicativas básicas adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar e pedir instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e
rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar parcialmente o gusto ou o interese e emocións básicas; narrar
acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión e a
posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición.
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Contidos

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero e a
función textual.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades tales como expresión da entidade e
as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións temporais, a
afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas próximos, lecer e tempo libre, vida cotiá, saúde e actividade física, vivenda e fogar, clima e
contorna natural, tecnoloxías da información e da comunicación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns e
elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais básicas, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias básicas de procura de información: dicionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Identificación da autoría das fontes consultadas e os contidos utilizados.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e multimodal;
e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias, ferramentas
dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente a unha necesidade comunicativa básica e concreta de forma
comprensible, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais
linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias básicas para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que conforman o
repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e
cooperativas.

- Léxico e expresións de uso común para comprender enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e
as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación básica entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, fonte de información e como
ferramenta para o enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e ás relacións
interpersoais; convencións sociais básicas; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital; cultura,
costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias básicas para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo a valores
ecosociais e democráticos.

- Estratexias básicas de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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7

Título da UDUD

A question of time

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Comprender e analizar o sentido global e a
información específica e explícita de textos orais,
escritos e multimodais como libros ilustrados,
páxinas web, presentacións de diapositivas, breves e
sinxelos sobre temas frecuentes e cotiáns, de
relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, da aprendizaxe, dos medios de
comunicación e da ficción, expresados de forma
clara e na lingua estándar a través de diversos
soportes.

Comprender  o sentido global e explícito
de textos orais, escritos e multimodais,
breves e sinxelos sobre temas frecuentes
e cotiáns.

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos máis adecuados en
situacións comunicativas cotiás para comprender o
sentido xeral, a información esencial e os detalles
máis relevantes dos textos; interpretar elementos
non verbais e buscar información.

Seleccionar e aplicar de forma guiada as
estratexias e coñecementos básicos para
comprender o sentido xeral  dos textos;
interpretar elementos non verbais e
buscar información.

TI 60

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves, sinxelos,
estruturados, comprensibles e adecuados á situación
comunicativa sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado, co fin de describir e
producir narracións sobre temas concretos, en
diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais, así como estratexias
básicas de planificación.

Expresar oralmente textos breves,
sinxelos e  comprensibles.

CA1.4 - Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e adecuación á
situación comunicativa proposta, seguindo pautas
establecidas, a través de ferramentas analóxicas e
dixitais, sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de
relevancia para o alumnado e próximos á súa
experiencia.

Organizar e redactar, de forma guiada,
textos breves e comprensibles, con
aceptable claridade.

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar de forma
guiada coñecementos e estratexias para planificar,
producir e revisar textos comprensibles, coherentes
e adecuados ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando con axuda os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados en función da tarefa e as necesidades de
cada momento.

Seleccionar e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para producir
textos comprensibles. usando con axuda
os recursos físicos ou dixitais máis
adecuados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas sobre temas cotiáns,
de relevancia persoal e próximos á experiencia do
alumnado, a través de diversos soportes, apoiándose
en recursos tales como a repetición, o ritmo pausado
ou a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital,
así como polas diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas e motivacións das
interlocutoras e dos interlocutores.

Planificar e participar en situacións
interactivas breves e sinxelas, ,
apoiándose en recursos tales como a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal  e mostrando respecto.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
adecuadas para iniciar, manter e terminar a
comunicación, tomar e ceder a palabra, e solicitar e
formular aclaracións e explicacións.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada,
estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación e
tomar e ceder a palabra.

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións nas que atender á diversidade,
mostrando respecto e empatía polas interlocutoras e
os interlocutores e polas linguas empregadas, e
interese por participar na solución de problemas de
intercomprensión (entre distintas linguas) e de
entendemento na súa contorna próxima, apoiándose
en diversos recursos e soportes.

Explicar comunicacións breves e sinxelas,
de forma guiada, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os
interlocutores e polas linguas
empregadas, e interese  por solucionar
problemas.

CA1.9 - Aplicar, de forma guiada, estratexias que
axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e
produción de información e a comunicación,
adecuadas ás intencións comunicativas, usando, con
axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar, de forma guiada, estratexias que
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación,  usando,
con axuda, recursos básicos en función
das necesidades de cada momento.

CA2.1 - Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
esenciais do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as semellanzas e
diferenzas entre distintas linguas.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar, de forma
progresivamente autónoma, os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar os coñecementos e estratexias de
mellora da súa capacidade de comunicar
e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e realizar progresos na súa aprendizaxe,
facéndoos explícitos e compartíndoos, por medio de
actividades de autoavaliación e coavaliación (como
as propostas no Portfolio Europeo das Linguas [PEL]
ou nun diario de aprendizaxe).

Identificar e rexistrar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe
da lingua estranxeira, seleccionando, con
axuda, as estratexias máis eficaces para
superar esas dificultades.

CA3.1 - Actuar de forma empática e respectuosa en
situacións interculturais, construíndo vínculos entre
as diferentes linguas e culturas, rexeitando calquera
tipo de discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

Actuar de forma respectuosa en
situacións interculturais, rexeitando
calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Aceptar e adecuarse á diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira recoñecéndoa como
fonte de enriquecemento persoal e mostrando
interese por compartir elementos culturais e
lingüísticos que fomenten a sustentabilidade e a
democracia.

Aceptar a diversidade lingüística, cultural
e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira.

CA3.3 - Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística, atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios de xustiza,
equidade e igualdade.

Aplicar, de forma guiada, estratexias para
explicar e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición de autoconfianza. O erro como instrumento de mellora e proposta de
reparación.

- Estratexias básicas para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permitan detectar e colaborar en actividades de mediación en situacións
cotiás sinxelas.

- Funcións comunicativas básicas adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar e pedir instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e
rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar parcialmente o gusto ou o interese e emocións básicas; narrar
acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión e a
posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero e a
función textual.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades tales como expresión da entidade e
as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións temporais, a
afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas próximos, lecer e tempo libre, vida cotiá, saúde e actividade física, vivenda e fogar, clima e
contorna natural, tecnoloxías da información e da comunicación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns e
elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais básicas, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias básicas de procura de información: dicionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Identificación da autoría das fontes consultadas e os contidos utilizados.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e multimodal;
e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias, ferramentas
dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con falantes ou
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Contidos

- estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente a unha necesidade comunicativa básica e concreta de forma
comprensible, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais
linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias básicas para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que conforman o
repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e
cooperativas.

- Léxico e expresións de uso común para comprender enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e
as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación básica entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, fonte de información e como
ferramenta para o enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e ás relacións
interpersoais; convencións sociais básicas; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital; cultura,
costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias básicas para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo a valores
ecosociais e democráticos.

- Estratexias básicas de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4.1. Concrecións metodolóxicas

 Seguindo o Marco Común Europeo de Referencia, a nosa metodoloxía deberá ser activa, participativa, progresiva e
continuada; a isto responde a total transversalidade dos bloques da nosa materia, pois todos están incorporados en
todas as unidades de maneira integrada.

O noso  labor  docente  terá  un  enfoque orientado á  acción  a  través  de  deseños  fundamentados  na  análise  de
necesidades e construídos arredor de tarefas da vida real. A este respecto, a lingua inglesa debe ter unha presenza
activa non só dentro da aula senón tamén no centro educativo en xeral;  o profesorado debe fomentar que as
situacións cotiás de comunicación oral co alumnado se desenvolvan en inglés.

Dentro das aulas, o traballo colaborativo en grupos reducidos e heteroxéneos, a titoría entre iguais, a aprendizaxe
por proxectos e outras dinámicas de ensino cooperativo que promoven a inclusión do alumnado de diferentes niveis
favorecerán a integración e a socialización,  a  función comunicativa e a adquisición das competencias clave e
fomentarán o espírito científico e crítico e o emprendemento, conforme se nos solicita na ORDE do 8 de setembro de
2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011 do 7 de decembro e que regula a atención á diversidade no seu
Artigo 45.

Prestarase,  asemade,  especial  atención ao alumnado con necesidades específicas  de apoio  educativo  (NEAE)
proporcionándolles materiais de reforzo e DUA.

Finalmente o uso das tecnoloxías como recurso motivador e favorecedor de espazos comunicativos tales como
programas internacionais e/ou plataformas de intercambio e cooperación; o fomento da comprensión oral mediante a
utilización de recursos audiovisuais variados, adecuados, motivadores e, na medida do posible, auténticos e o uso da
lectura  en  inglés  a  través  de  diversos  soportes  coa  necesaria  gradación  atendendo  á  diversidade  das  aulas,
fornecerán a autoconfianza no alumnado e o avance no coñecemento e na adquisición da lingua.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Materiais de elaboración propia

Actividades interactivas para a práctica e uso da lingua

Manual da editorial Pearson (Real World) - Student¿s book e Workbook

Recursos audiovisuais  auténticos

Equipos informáticos (ordenadores persoais dos alumnos proporcionados dentro do programa e-dixgal)

Plataformas virtuais de aprendizaxe (edixgal, Esemtia)

Fichas de actividades de consolidación e reforzo.

Os materiais e recursos utilizados serán variados, en formato analóxico e dixital. O seu deseño será inclusivo para
adaptarse  á  diversidade  do  alumnado,  respectando  os  prinicipios  DUA  e  terán  un  enfoque  comunicativo  e
comprensivo. Poderán ser de creación propia, elaborados a través de ferramentas dixitais como as dispoñibles nas
plataformas virtuais de apredizaxe corporativas ou de outras ferramentas. Asemade, poderán obterse en webs
especializadas no ensino do inglés, sempre que sexan de dominio público ou teñan licenza creative commons.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación inicial desenvolverase a través dalgunha dos seguintes procedementos:

1. Dinámicas de cohesión de grupo ( por exemplo a maleta viaxeira, a tea de araña, two truths and one lie, etc)

2. Cuestionario de lecer e afeccións

3. Proba de nivel

4. Xogo que desenvolva a destreza lingüística oral e/ou (por exemplo, Find someone who, Ruleta aleatoria de temas

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

20

UD 6

20

UD 7

30

Total

100

Proba
escrita 40 40 40 40 40 40 40 40

Táboa de
indicadores 60 60 60 60 60 60 60 60

O primeiro trimestre terá un peso do 33% da cualificación final.

O segundo trimestre terá un peso do 33% da cualificación final.

O terceiro trimestre terá un peso do 33% da cualificación final.

A cualificación trimestral conformarase coa seguinte ponderación:

1. COMPRENSIÓN ORAL E  ESCRITA (CA1.1 + CA 1.2):  35%

Instrumentos de avaliación: Cuestionarios de opción múltiple, preguntas de verdadeiro/falso, preguntas de

completar e preguntas de relacionar.

2. PRODUCIÓN ORAL (CA1.3) e INTERACCIÓN (CA1.6 + CA1.7: 20%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

3. PRODUCIÓN ESCRITA (CA1.4 + CA1.5) e INTERCULTURALIDADE (CA3.1 + CA3.2 + CA3.3): 45%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

A cualificación final obterase calculando a media ponderada dos tres trimestres. A avaliación será positiva cunha
cualificación igual ou superior a 5.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

 Ao  inicio  do  seguinte  trimestre,  o  alumno  que  non  tivera  superado  a  materia  no  trimestre  anterior  terá  a
oportunidade  de  facelo  cunha  proba  que  abrangue  a  comprensión  e  expresión  escrita  e  a  comprensión  oral.
Considérase que deberá acadar un 5 para ter superado o trimestre pendente, pero poden darse casos de superación
cunha nota inferior (debido ás características de aprendizaxe do alumno en particular). De non ter superado ningún
trimestre, o alumno fará un exame final cos mesmos apartados cos sinalados para as recuperacións trimestrais.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

O alumnado coa materia pendente deberá seguir un protocolo de recuperación  dividido en dúas partes. Daráselle
uns  exercicios  para  facer  e  fixarase  unha  data  para  unha  proba.   O  peso  deses  elementos  é  20  %  e  80  %
respectivamente. De non ter superada cada unha desas partes, o alumnado terá a posibilidade de facer unha proba
final.
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6. Medidas de atención á diversidade

As medidas ordinarias de atención á diversidade responden ás instrucións da orde do 8 de setembro de 2021 que
regula a atención á diversidade do alumnado.

En coordinación co profesorado titor e o departamento de Orientación, deseñarase unha avaliación inicial que facilite
a detección das necesidades do alumnado. As medidas de atención á diversidade serán as seguintes:

1.  Adaptación dos graos  de consecución dos criterios de avaliación.

2.  Gradación da dificultade das actividades de aprendizaxe.

3.  Actividades diversas e variadas adaptadas aos distintos ritmos de aprendizaxe.

4.   Materiais  e  recursos  diversificados  e  inclusivos  (DUA)  que se  adapten ás  necesidades  individualizadas  do
alumnado.

5.  Actividades de reforzo e consolidación.

6.  Aprendizaxe por Proxectos.

7. Traballo colaborativo.

8. Procedementos e Instrumentos de avaliación variados e individualizados.

9. Flexibilidade nos tempos de realización de tarefas e probas.

10. Retroalimentación ao alumnado sobre o seu proceso de aprendizaxe.

PROTOCOLO DE SEGUIMENTO DO ALUMNADO QUE PERMANECE UN ANO MÁIS NO MESMO CURSO:

Plan específico personalizado para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que permaneza un ano máis no
mesmo curso

En cumprimento do artigo 52 da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de
decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado, o equipo docente coordinado polo profesorado
titor elaborará un plan específico personalizado  que ten como finalidade adaptar as condicións curriculares ás
necesidades da alumna ou do alumno, para tratar de superar as dificultades detectadas.

O plan específico personalizado debe incluír, cando menos:

a) Identificación da alumna ou do alumno.

b) Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso.

c) Medidas ordinarias aplicadas no curso anterior.

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.

e) Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan.

f) De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias.

g) Acreditación da información á familia.

En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan específico personalizado e, de ser necesario, realizaránselle
os axustes que procedan. Ao final do curso, na mesma sesión de avaliación, informarase sobre o seu
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desenvolvemento e o seu aproveitamento.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.1 - Comprensión de
lectura X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X

ET.3 - A comunicación
audiovisual X X X X X X X

ET.4 - A competencia dixital X X X X X X X

ET.5 - A educación emocional
e en valores X X

ET.6 - A igualdade de xénero X

ET.7 - A creatividade X X X X X X X

ET.8 - A educación para a
saúde X X

ET.9 - O respecto mutuo e a
cooperación entre iguais. X

ET.10 - A educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable

X

ET.11 - O emprendemento
social e empresarial X

ET.12 - O fomento do espírito
crítico e científico X

Observacións:
As unidades de aprendizaxe caracterízanse por desenvolver proxectos contextualizados na vida real, polo que se
tratan todos os elementos transversais recollidos no currículo ao longo de todo o curso.

A comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a competencia dixital e o respecto mutuo e a cooperación
entre iguais son elementos transversais presentes en todas as nosas unidades, pois as dúas primeiras son
aspectos esenciais na aprendizaxe das linguas, e as dúas últimas son inherentes ao traballo colaborativo para
crear un produto que precisa do concurso das TIC.

A educación emocional  e  en valores,  a  igualdade de xénero,  a  creatividade,  a  educación para a  saúde,  a
educación para a sustentabilidade e o consumo responsable, o emprendemento social e empresarial e o fomento
do espírito crítico e científico son elementos tratados en determinadas unidades do curso.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

O  alumnado  terá  a  oportunidade  de  gozar  dunha  obra
artística na lingua inglesa, para posteriormente realizar unha
posta en común das impresións suscitadas

Sesión de teatro ou cinema en inglés

 Elixiranse libros de temática e nivel axeitado ao curso. Lectura de libriños de nivel graduado.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Presento actividades para detectar os coñecementos previos de cada unidade.

Reviso e corrixo de forma habitual as actividades propostas na aula e fóra dela.

Proporciono  información  aos  alumnos/as  sobre  o  seu  desempeño  nas  actividades  e  proxectos  propostos,
ofrecéndolle pautas para mellorar.
Emprego dispositivos audiovisuais, dixitais ou de outro tipo que poidan axudar ao desenvolvemento das explicacións
e actividades propostas.

Emprego actividades atendendo á diversidade e ás distintas necesidades detectadas.

Presento actividades individuais e grupais encamiñadas á adquisición dos obxectivos.

Propoño actividades de reforzo e ampliación para os alumnos/as que o necesiten.

Emprego distintas estratexias metodolóxicas para responder aos distintos ritmos de aprendizaxe.

Fomento a animación a lectura e estratexias de comprensión escrita.

Incorporo as TIC ao proceso de ensino-aprendizaxe.

Emprego distintos procedementos e instrumentos de avaliación en función das características dos grupos e dos
alumnos/as.

Informo ao alumnado e ás familias dos progresos e dificultades.

Profesorado e alumnado, ao termo de cada trimestre, responderán a un cuestionario con estes indicadores coa fin de
avaliar a práctica docente do proceso de aprendizaxe.

O grao de consecución será:

Sempre

Ás veces

Nunca

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A avaliación da programación do departamento é necesaria para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. Esta
avaliación debe ser continua e levarase a cabo ao longo de todo o curso nas reunións de departamento, o que
permitirá facer os axustes necesarios para conseguir a mellora dos resultados obtidos.

Nas reunións trimestrais os membros do departamento analizarán e valorarán o proceso de ensino-aprendizaxe: o
ritmo ao que se desenvolve a programación, as posibles causas que dificultan o seu normal desenvolvemento, a
consecución ou non dos obxectivos marcados,  etc.  Ademais,  trimestralmente,  antes e despois  das sesións de
avaliación, nas reunións de departamento farase un seguimento detallado da marcha do curso que incluirá todos os
aspectos, dende o seguimento da programación e a consecución dos seus obxectivos, ata a disciplina do alumnado, a
adecuación dos ítems programados, a adecuada secuenciación dos contidos e os obxectos de aprendizaxe, etc.; é
dicir,  todos aqueles factores que axuden a que a avaliación da programación sexa satisfactoria. Na reunión do
departamento posterior ás sesión de avaliacións analizaranse os resultados obtidos polo alumnado, indagando nas
causas que puideron existir cando estes resultados non sexan satisfactorios e reflexionando sobre como melloralos.

Nas reunións de final  de curso previas  á  memoria  final  do departamento analizarase a  idoneidade ou non da
metodoloxía utilizada, da secuenciación prevista, dos materiais didácticos utilizados, da adecuación dos criterios de
avaliación, da contribución á adquisición das competencias clave, etc.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente programación didáctica, para a materia de Lingua Galega e Literatura de 1º de ESO, ten como referencia o
currículo que establece o Decreto 156/2022 do 15 de setembro polo que se establece o currículo de Educación
Secundaria Obrigatoria da Comunidade Autónoma de Galicia.

A finalidade da materia de Lingua Galega e Literatura na educación secundaria obrigatoria oriéntase tanto á eficacia
comunicativa  como  a  favorecer  un  uso  ético  da  linguaxe  que  poña  as  palabras  ao  servizo  da  convivencia
democrática, a resolución dialogada dos conflitos e a construción de vínculos persoais e sociais baseados no respecto
e na igualdade de dereitos de todas as persoas. Desta maneira, a materia contribúe ao desenvolvemento de todas as
competencias recollidas no perfil de saída do alumnado ao remate do ensino básico. Estes obxectivos supoñen unha
progresión  respecto  dos  formulados  na  educación  primaria,  dos  que  haberá  que  partir,  para  pasar  dun
acompañamento guiado a outro progresivamente autónomo.

O currículo da materia de Lingua Galega e Literatura de ESO establece, ademais de obxectivos, os criterios de
avaliación e os contidos que se deben abordar no nivel. Aparecen distribuídos en catro bloques:

O primeiro bloque, «As linguas e os seus falantes» incide no recoñecemento da diversidade lingüística do alumnado,
de Galicia, de España e do mundo, en especial do ámbito lusófono. O segundo bloque, «Comunicación», integra os
contidos implicados na comunicación oral e escrita e na alfabetización mediática e informacional. O terceiro bloque,
«Educación literaria», recolle as experiencias e os contidos necesarios para consolidar o hábito lector, conformar a
propia identidade lectora e desenvolver habilidades de interpretación de textos literarios. O cuarto bloque, «Reflexión
sobre a lingua», propón a construción guiada de conclusións sobre o sistema lingüístico usando unha metalinguaxe
específica. Nesta proposta didáctica de 1º de ESO os catro bloques concrétanse en doce unidades didácticas.

O centro escolar no que se aplicará a Programación Didáctica é un Colexio concertado relixioso ubicado no casco
urbano de Bueu. Está tipificado como dunha liña; posúe tres grupos de Educación Infantil, seis de  Educación Primaria
e catro da ESO; en total, trece grupos. O alumnado ao que vai dirixida esta programación está formado por dezaoito
alumnos e alumnas , cinco  reciben RE dentro da aula, catro deles están exentos da materia de Lingua Francesa e
tamén reciben reforzo fóra da aula nesa hora.

En xeral, o nivel socio-económico e cultural do alumnado é medio.Respecto á situación sociolingüística, pódese
afirmar que a lingua maioritaria é a lingua castelá. A relación entre o centro escolar e os pais/nais é boa; estes teñen
interese e están ben informados das actividades que nel se realizan. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA)
colabora nas actividades complementarias e extraescolares, o cal indica unha actitude positiva cara a educación dos
nenos/as.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Describir  e  apreciar  a  diversidade
lingüística do mundo a partir do recoñecemento
das  l inguas  do  alumnado  e  a  real idade
plurilingüe e pluricultural da Península Ibérica,
analizando  a  orixe  e  o  desenvolvemento
sociohistórico  das  súas  l inguas  (e,  máis
concretamente,  a  do  portugués,  catalán  e
éuscaro),  e  as  características  das  principais
variedades dialectais do galego, para favorecer
a  reflexión  interlingüística,  combater  os
estereotipos e prexuízos e valorar a devandita
diversidade como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  recollendo  o  sentido  xeral  e  a
información  máis  relevante,  identificando  o
punto  de  vista  e  a  intención  do  emisor  e
valorando a súa fiabilidade, a súa forma e o seu
contido,  para  construír  coñecemento,  formar
opinión e ampliar as posibilidades de gozo e de
lecer.

2 2 1 2-3 4 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia  e  fluidez  e  co  rexistro  adecuado,
atendendo  ás  convencións  propias  dos
diferentes xéneros discursivos, e participar en
interaccións  orais  con  actitude  cooperativa  e
respectuosa, tanto para construír coñecemento
e  establecer  vínculos  persoais  como  para
intervir  de  maneira  activa  e  informada  en
diferentes contextos sociais.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender, interpretar e valorar textos
escritos,  con  sentido  crítico  e  diferentes
propósitos  de  lectura  recoñecendo  o  sentido
global  e  as  ideas  principais  e  secundarias,
i den t i f i cando  a  i n tenc ión  do  emiso r ,
reflexionando  sobre  o  contido  e  a  forma  e
avaliando a súa calidade e fiabilidade para dar
resposta  ás  necesidades  e  aos  intereses
comunicativos  diversos  e  para  construír
coñecemento.

2-3-5 2 4 1 4 3

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes,  cohesionados,  adecuados  e
correctos atendendo ás convencións propias do
xénero  discursivo  elixido,  para  construír
coñecemento e para dar resposta de maneira
informada,  eficaz  e  creativa  a  demandas
comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Seleccionar  e  contrastar  información
procedente  de  diferentes  fontes  de  maneira
progresivamente  autónoma,  avaliando  a  súa
fiabil idade  e  pertinencia  en  función  dos
obxectivos de lectura e evitando os riscos de
manipulación  e  desinformación,  e  integrala  e
transformala en coñecemento para comunicala
desde un punto de vista crítico e persoal e, ao
mesmo  tempo,  respectuoso  coa  propiedade
intelectual.

3 1-2-3-4 4 2 3

OBX7 - Seleccionar e ler de maneira autónoma
obras  diversas  como  fonte  de  pracer  e
coñecemento, configurando un itinerario lector
que  evolucione  en  canto  á  diversidade,
complexidade e calidade das obras e compartir
experiencias de lectura para construír a propia
identidade lectora e para gozar da dimensión
social da lectura.

1-4 3 1 1-2-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX8  -  Ler,  interpretar  e  valorar  obras  ou
fragmentos  literarios  do  patrimonio  galego,
portugués  e  universal ,  ut i l izando  unha
metalinguaxe  específica  e  mobilizando  a
experiencia  biográfica  e  os  coñecementos
literarios  e  culturais  que permitan establecer
vínculos  entre  textos  diversos  e  con  outras
manifestacións  artísticas,  para  conformar  un
mapa cultural, ampliar as posibilidades de gozo
da  literatura  e  crear  textos  de  intención
literaria.

1-4 1 1-2-3-4

OBX9  -  Mobilizar  o  coñecemento  sobre  a
estrutura da lingua e os seus usos e reflexionar
de maneira progresivamente autónoma sobre
as  eleccións  lingüísticas  e  discursivas,  coa
terminoloxía  axeitada,  para  desenvolver  a
conciencia  lingüística,  aumentar  o  repertorio
comunicativo e mellorar as destrezas tanto de
produción  oral  e  escrita  coma  de  recepción
crítica.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrática,  da
resolución  dialogada  dos  confl itos  e  da
igualdade  de  dereitos  de  todas  as  persoas,
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
desterrando os abusos a través da palabra para
favorecer  un uso non só  eficaz,  senón tamén
ético e democrático, da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X Coas palabras e cos xestos.1 9

Na primeira unidade centrarémonos no
alfabeto galego, a grafía das letras e o
correcto uso do dicionario. Traballaremos
tamén co texto e as súas clases,
centrándonos na análise de diferentes tipos
de texto da vida cotiá. Para rematar,
afondaremos nos conceptos de lingua,
linguaxe  e diversidade lingüistica así como
nos rexistros lingüísticos.

9

X Procúranse reporteiros.2 9

A segunda unidade centrarase no uso de
sinónimos e antónimos, nos textos dos
medios de comunicación, máis
concretamente no xornal e a noticia, e na
estrutura interna das palabras, lexemas e
morfemas e formación das palabras.
Remataremos a unidade traballando co
sistema vocálico do galego.

8

X Unha aventura substantiva.3 9
Nesta unidade traballaremos coas palabras
monosémicas e polisémicas,  os textos
dialogados e os textos narrativos,

9
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X Unha aventura substantiva.3 9

poñeremos especial atención no punto de
vista que pode adopotar o narrador. En
canto ao funcionamento da lingua veremos
o substantivo (xénero e número) e o artigo.
Remataremos repasando a diferencia entre
as sílabas tónicas e átonas.

9

X  Os trazos importantes.4 9

Na unidade catro  veremos en que
consisten a homonimia e a paronimia,
traballaremos con textos descritivos e
expositivos e co adxectivo cualificativo, o
seu xénero, número , graos e clases.
Remataremos a unidade co acento gráfico
nas palabras agudas.

8

 Era lambona de seu! X5 9

Nesta unidade, ademais de aumentar o
caudal léxico traballando con diferentes
campos semánticos, veremos en que se
diferencian os textos literarios e non
literarios e tamén os principais recursos
estilísticos. En canto á reflexión sobre a
lingua veremos os adxectivos
determinativos ( demostrativos, posesivos,
numerais e indefinidos). Para rematar a
unidade fixarémonos no acento gráfico nas
palabras graves e esdrúxulas.

9

 Xuntos e revoltos. X6 9

Esta unidade servirá para introducir o
alumnado nas principais abreviaturas e
símbolos, veremos as diferencias
fundamentais entres os tres grandes
xéneros literarios a partir da lectura e
análise de diferntes tipos de textos. No que
respecta á reflexión sobre a lingua
traballarase co pronome, concepto e
clasificación, pero centrándonos sobre todo
no uso do pronome persoal tónico.

8

  Alguén viu o gatipedro? X7 9

Continuaremos cos procedementos de
abreviación de palabras fixándonos na
utilización de símbolos e acrónimos;
continuaremos traballando cos pronomes,
fixándonos sobre todo na colocación dos
pronomes persoais átonos. Para rematar
traballaremos con diferentes contos para, a
partir deles, ver as diferencias entre o
conto popular e o conto literario.

8

  Heroes de tinta chinesa. X8 8

Nesta unidade  abordaremos a formación
de substantivos e adxectivos,
achegarémonos ao mundo da banda
deseñada e as súas características a través
do cómic "A mansión dos Pampín" e
introducirémonos no verbo, a súa estrutura
interna, o número e a persoa verbais, o
tempo e o modo e as formas non persoais.

8

X Vas ou vés?9 8Nesta unidade traballarase a formación de
verbos e adverbios, a lírica e as súas 9
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X Vas ou vés?9 8
características básicas,  e a conxugación
verbal ( modos do verbo, infinitivo
conxugado, verbos irregulares e verbos
semirregulares).

9

X Prendidos no nobelo novo.10 8

Comezaremos a unidade  co estudo dos
principais conectores textuais, despois
seguiremos traballando co xénero lírico
afondando nos diferentes tipos de estrofas,
prestaremos especial atención ao romance
e o soneto. En canto á reflexión sobre a
lingua, veremos as palabras invariables:
adverbios, preposicións, conxuncións e
interxecións.

6

X Outra vaca no millo.11 9

A fraseoloxía popular, as frases feitas e os
refráns serán o punto de partida desta
unidade. A continuación achegarémonos á
nosa literatura popular, ás cantigas e ás
regueifas. remataremos esta unidade coa
oración simple, o suxeito (trazos básicos) e
o predicado ( estrutura).

9

X Entre bastidores.12 9

Nesta última unidade imos  reflexionar
sobre a existencia das palabras tabú e os
eufemismos e as posibles causas que hai
detrás deste mecanismo de substitución.
Despois traballaremos con diferentes textos
dramáticos,  a partir dos que veremos as
características do xénero teatral e dos
principais subxéneros dramáticos. En canto
á reflexión sobre a lingua, remataremos o
curso traballando coas diferentes
modalidades oracionais.

9

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

 Coas palabras e cos xestos.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Recoñecer as linguas da Península Ibérica,
especialmente as características básicas do
portugués, do éuscaro e do catalán, e identificar
algúns trazos dos repertorios lingüísticos e das
variedades dialectais do alumnado, contrastándoos
en manifestacións orais, escritas e multimodais.

O alumnado localiza nun mapa da
Península Ibérica a situación xeográfica
das linguas de España e Portugal, coñece
datos sobre a súa orixe e recoñece a área
dialectal na que se insire a súa bisbarra.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Valorar a forma e o contido de textos
escritos, orais e multimodais sinxelos, avaliando a
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da
canle utilizada, así como a eficacia dos
procedementos comunicativos empregados.

O alumnado identifica, nunha conversa ou
entrevista gravada, os principais
elementos do feito comunicativo (emisor,
receptor...) e recoñece trazos
característicos das secuencias textuais
dialogadas.

CA3.4 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e modelos, a interpretación das obras lidas a partir
da análise das relacións internas dos seus elementos
constitutivos co sentido da obra, atendendo á
configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

O alumnado identifica, en textos dados e
na obra de lectura obrigatoria, algúns
trazos formais do xénero lírico (versos,
estrofas, rima...).

CA4.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, atendendo a aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado coñece e sabe distinguir os
trazos diferenciais entre a lingua oral e a
lingua escrita, atendendo a aspectos
sintácticos, léxicos e pragmáticos.

TI 20

CA2.2 - Realizar narracións e exposicións orais
sinxelas con diferente grao de planificación sobre
temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez e coherencia e co
rexistro adecuado, en diferentes soportes e
utilizando de maneira eficaz recursos verbais e non
verbais.

O alumnado realiza unha breve
presentación da súa biografía lingüística.
Indica que linguas fala, escribe ou
aprende, como as aprende, que lingua/s
utiliza/n a súa familia ou persoas
achegadas.

CA2.3 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e en situacións orais formais de
carácter dialogado de maneira activa e adecuada,
con actitudes de escoita activa e facendo uso de
estratexias de cooperación conversacional e de
cortesía lingüística.

O alumnado, en grupos de catro
alumnas/os, participa activamente,
respectando a quenda de palabra, con
boa actitude e cortesía lingüística, nunha
conversa sobre o inicio de curso e o
colexio.
.

CA3.1 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado  participa activamente nas
actividades orais, expresando a súa
opinión sobre un tema.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Observación da propia biografía lingüística e da diversidade lingüística da aula. As familias lingüísticas e as lin-guas
do mundo. Sistemas de escritura. Nocións básicas: fórmulas de saúdo e despedida, agradecemento e des-culpa.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimo-
dais de diferentes ámbitos.

- Compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado, distancia
social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de comunicación e
elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Aproximación ás secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas, descritivas, dialogadas e
expositivas.

- Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.
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Contidos

- Procesos de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

- Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e ceder a palabra. Cooperación conversacional e cortesía
lingüística. Escoita activa, asertividade e resolución dialogada dos conflitos.

- Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da informa-ción
relevante. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal, dos abusos a través da pa-labra e
dos usos manipuladores da linguaxe.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de maneira progresivamente autónoma a partir dunha prese-
lección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia práctica da lectura.

- Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector

- Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

- Lectura guiada. Lectura de obras relevantes da literatura xuvenil contemporánea galega e do patrimonio literario
lusófono, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e movemen-tos
artísticos.

- Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través de conversas literarias, coa in-
corporación progresiva da metalinguaxe específica.

- Expresión pautada a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e da valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación de textos sinxelos atendendo aos procesos de comprensión,
apropiación e oralidade implicados.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

- Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

2

Título da UDUD

 Procúranse reporteiros.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Recoñecer as linguas da Península Ibérica,
especialmente as características básicas do
portugués, do éuscaro e do catalán, e identificar
algúns trazos dos repertorios lingüísticos e das
variedades dialectais do alumnado, contrastándoos
en manifestacións orais, escritas e multimodais.

O alumnado debe recoñecer nun
mapamundi as principais familias
lingüísticas e linguas do mundo e
identificar algúns sistemas de escritura
destas.

CA2.1 - Valorar a forma e o contido de textos
escritos, orais e multimodais sinxelos, avaliando a
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da
canle utilizada, así como a eficacia dos
procedementos comunicativos empregados.

O alumnado sabe identificar, en textos
escritos, orais ou multimodais, as
características das secuencias textuais
descritivas (estrutura, tipos...).
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Realizar narracións e exposicións orais
sinxelas con diferente grao de planificación sobre
temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez e coherencia e co
rexistro adecuado, en diferentes soportes e
utilizando de maneira eficaz recursos verbais e non
verbais.

O alumnado realiza, de acordo coas
pautas da tipoloxía descritiva, unha
descrición dun obxecto, unha paisaxe, un
animal ou unha persoa.

CA3.1 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado comprende o sentido global
(información relevante,
intencionalidade...) dun texto.

CA4.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, atendendo a aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado sabe soletrear os grafemas e
os dígrafos do galego. Tamén sabe aplicar
correctamente as regras de acentuación
básicas.

TI 20

CA3.2 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos avaliando a súa calidade, fiabilidade e
idoneidade da canle utilizada, así como a eficacia
dos procedementos comunicativos empregados.

O alumnado valora o contido e algúns
aspectos formais (temática, recursos...)
dun texto.

CA3.3 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades e deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

O alumnado acode á biblioteca escolar
con motivo da celebración do Día da
Biblioteca, selecciona unha obra de
acordo cos seus gustos ou preferecias de
lectura e explica o motivo da súa escolla.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Observación da propia biografía lingüística e da diversidade lingüística da aula. As familias lingüísticas e as lin-guas
do mundo. Sistemas de escritura. Nocións básicas: fórmulas de saúdo e despedida, agradecemento e des-culpa.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Aproximación ás secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas, descritivas, dialogadas e
expositivas.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de maneira progresivamente autónoma a partir dunha prese-
lección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia práctica da lectura.

- Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de maneira orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

- Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

- Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).
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3

Título da UDUD

 Unha aventura substantiva.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Recoñecer as linguas da Península Ibérica,
especialmente as características básicas do
portugués, do éuscaro e do catalán, e identificar
algúns trazos dos repertorios lingüísticos e das
variedades dialectais do alumnado, contrastándoos
en manifestacións orais, escritas e multimodais.

O alumnado presenta un traballo sobre a
lusofonía e os países lusófonos que inclúe
as características do sistema ortográfico
do portugués e un breve glosario de
expresións básicas da vida cotiá.

CA2.5 - Planificar e redactar textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle, presentando, despois da súa revisión, un texto
final coherente, cohesionado e co rexistro adecuado.

O alumnado redacta un traballo de
investigación ben organizado,
empregando o rexistro adecuado,
mantendo a coherencia e sen erros
lingüísticos nin formais salientables
(palabras, letras repetidas...).

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura,
adoptando un punto de vista crítico e respectando os
principios de propiedade intelectual.

O alumnado consulta e selecciona, coa
axuda do profesorado, a información
pertinente para desenvolver a súa
exposición, sen copiala textualmente,
respectando os dereitos de propiedade
intelectual.

TI 20

CA2.2 - Realizar narracións e exposicións orais
sinxelas con diferente grao de planificación sobre
temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez e coherencia e co
rexistro adecuado, en diferentes soportes e
utilizando de maneira eficaz recursos verbais e non
verbais.

O alumnado realiza unha exposición oral
breve sobre algún tema concreto
relacionado cos países lusófonos e
identifica no seu borrador a estrutura e
características lingüísticas do texto
expositivo.

CA2.3 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e en situacións orais formais de
carácter dialogado de maneira activa e adecuada,
con actitudes de escoita activa e facendo uso de
estratexias de cooperación conversacional e de
cortesía lingüística.

O alumnado participa activamente e
seguindo as pautas da cortesía lingüística
nas actividades de intercambio oral.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Observación da propia biografía lingüística e da diversidade lingüística da aula. As familias lingüísticas e as lin-guas
do mundo. Sistemas de escritura. Nocións básicas: fórmulas de saúdo e despedida, agradecemento e des-culpa.

- Os países lusófonos: localización, poboación, costumes... Coñecemento das primeiras nocións de lingua portu-
guesa. A ortografía. Semellanzas e diferenzas existentes cos sistemas ortográficos galegos. Iniciación ao coñe-
cemento do léxico.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Aproximación ás secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas, descritivas, dialogadas e
expositivas.
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Contidos

- Procesos de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

- Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e ceder a palabra. Cooperación conversacional e cortesía
lingüística. Escoita activa, asertividade e resolución dialogada dos conflitos.

4

Título da UDUD

  Os trazos importantes.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Recoñecer as linguas da Península Ibérica,
especialmente as características básicas do
portugués, do éuscaro e do catalán, e identificar
algúns trazos dos repertorios lingüísticos e das
variedades dialectais do alumnado, contrastándoos
en manifestacións orais, escritas e multimodais.

O alumnado coñece algúns aspectos
básicos do éuscaro: extensión xeográfica,
grafías e algunhas expresións cotiás
deste idioma (fórmulas de saúdo e de
despedida e de agradecemento e
desculpa etc.).

CA2.4 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado sabe empregar
correctamente e detectar erros relativos
ao emprego dos signos de puntuación
básicos (punto, coma, dous puntos).

CA3.1 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado sabe establecer vínculos
entre a obra de lectura obrigatoria e
aspectos da actualidade, así como con
outras manifestacións artísticas e
culturais.

CA3.4 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e modelos, a interpretación das obras lidas a partir
da análise das relacións internas dos seus elementos
constitutivos co sentido da obra, atendendo á
configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

O alumnado identifica algunhas das
principais características do xénero
narrativo na obra de lectura obrigatoria
de narrativa xuvenil actual.

CA4.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, atendendo a aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado sabe recoñecer e aplicar
algúns procedementos de organización do
discurso (orde de palabras, compoñentes
das oracións, conexións entre
significados...).

TI 20

CA2.2 - Realizar narracións e exposicións orais
sinxelas con diferente grao de planificación sobre
temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez e coherencia e co
rexistro adecuado, en diferentes soportes e
utilizando de maneira eficaz recursos verbais e non
verbais.

O alumnado realiza unha narración breve
sobre un suceso recente na que identifica
as principais características das
secuencias textuais narrativas (estrutura,
elementos...).

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Recoñecemento das linguas da Península Ibérica, especialmente do portugués, do éuscaro e do catalán.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Aproximación ás secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas, descritivas, dialogadas e
expositivas.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de maneira progresivamente autónoma a partir dunha prese-
lección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia práctica da lectura.

- Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

- Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

5

Título da UDUD

 Era lambona de seu!

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Recoñecer as linguas da Península Ibérica,
especialmente as características básicas do
portugués, do éuscaro e do catalán, e identificar
algúns trazos dos repertorios lingüísticos e das
variedades dialectais do alumnado, contrastándoos
en manifestacións orais, escritas e multimodais.

O alumnado coñece algúns aspectos
básicos do catalán: localización
xeográfica e algunhas expresións cotiás
deste idioma (fórmulas de saúdo,
despedida, agradecemento e desculpa
etc.).

CA2.2 - Realizar narracións e exposicións orais
sinxelas con diferente grao de planificación sobre
temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez e coherencia e co
rexistro adecuado, en diferentes soportes e
utilizando de maneira eficaz recursos verbais e non
verbais.

O alumnado escríbelle unha carta formal
ao autor ou autora da obra de lectura
obrigatoria. No texto emprega o rexistro
adecuado, mantén a coherencia e
respecta as convencións do xénero.

CA2.4 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado usa coherentemente as
formas verbais e recoñece erros relativos
á correlación temporal dos verbos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Revisar os propios textos de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentando as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
cunha metalinguaxe específica e identificar e retocar
algúns problemas de comprensión lectora utilizando
os coñecementos explícitos sobre a lingua e o seu
uso.

O alumnado, logo de revisar a carta coa
axuda do profesorado, detecta problemas
léxicos e gramatícais, e é capaz de
solucionalos e explicalos cunha
metalinguaxe específica.

CA3.1 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado comprende e interpreta o
sentido global (información relevante, a
intención do emisor...) do libro de lectura
obrigatoria da narrativa xuvenil actual.

CA4.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, atendendo a aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado utiliza axeitadamente
dicionarios, manuais de gramática e
correctores ortográficos para emendar
erros lingüísticos básicos.

TI 20
CA3.2 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos avaliando a súa calidade, fiabilidade e
idoneidade da canle utilizada, así como a eficacia
dos procedementos comunicativos empregados.

O alumnado valora o contido e algúns
aspectos formais (temática, recursos...)
do libro de narrativa xuvenil actual e
expresa a súa opinión sobre el.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Recoñecemento das linguas da Península Ibérica, especialmente do portugués, do éuscaro e do catalán.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Aproximación ás secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas, descritivas, dialogadas e
expositivas.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Uso coherente das formas verbais nos textos. Correlación temporal no discurso relatado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de maneira progresivamente autónoma a partir dunha prese-
lección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia práctica da lectura.

- Expresión da experiencia lectora, con apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

- Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

- Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

6

Título da UDUD

 Xuntos e revoltos.

Duración

9
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.2 - Realizar narracións e exposicións orais
sinxelas con diferente grao de planificación sobre
temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez e coherencia e co
rexistro adecuado, en diferentes soportes e
utilizando de maneira eficaz recursos verbais e non
verbais.

O alumnado producirá textos sinxelos
dirixidos a unha entidade social
(mensaxaría, correo electrónico,
comentario nun blog) segundo as pautas
características destes textos.

CA2.7 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información,
reflexionando sobre as posibles manipulacións
presentes nas canles de transmisión da información.

O alumnado elabora un díptico en formato
dixital que inclúe información sobre os
riscos da Rede e as recomendacións que
se deben seguir para evitalos.

CA4.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, atendendo a aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado utiliza o léxico preciso e
enriquece o vocabulario dos seus
traballos con axuda de dicionarios, tanto
en soporte analóxico como dixital.

CA4.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira progresivamente autónoma
procedente de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade e pertinencia en función dos obxectivos
de lectura e adoptando un punto de vista crítico e de
respecto aos principios de propiedade intelectual.

O alumnado, logo de contrastar con
axuda do profesorado varias versións
dunha mesma noticia, redacta a súa
propia versión, respectando os principios
de propiedade intelectual.

TI 20

CA2.3 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e en situacións orais formais de
carácter dialogado de maneira activa e adecuada,
con actitudes de escoita activa e facendo uso de
estratexias de cooperación conversacional e de
cortesía lingüística.

O alumnado participa nun traballo de
investigación colectivo  con boa actitude
e empregando estratexias de cooperación
conversacional e cortesía lingüística.

CA2.10 - Identificar e desterrar os usos
discriminatorios da lingua, os abusos a través da
palabra e os usos manipuladores da linguaxe
partindo da reflexión e da análise dos elementos
lingüísticos, textuais e discursivos utilizados, así
como dos elementos non verbais da comunicación.

O alumnado , con exemplos concretos,
denuncia e rexeita usos discriminatorios
da linguaxe verbal e non verbal e abusos
a través da palabra.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Xéneros discursivos propios do ámbito social. Redes sociais e medios de comunicación. Etiqueta dixital. Ris-cos de
desinformación, manipulación e vulneración da privacidade na Rede. Análise da imaxe e elementos paratextuais
dos textos icónico-verbais e multimodais.

- Procesos de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

- Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e ceder a palabra. Cooperación conversacional e cortesía
lingüística. Escoita activa, asertividade e resolución dialogada dos conflitos.

- Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección de
usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. Os abusos de poder e a manipulación a través da linguaxe.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.
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Contidos

- Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

7

Título da UDUD

  Alguén viu o gatipedro?

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.2 - Identificar, a partir da observación da
diversidade lingüística da contorna, prexuízos e
estereotipos lingüísticos, adoptando unha actitude
de respecto e de valoración da riqueza cultural,
lingüística e dialectal.

O alumnado identifica algúns trazos
dialectais da súa área lingüística (seseo,
gheada...) e valora estes fenómenos
como mostra da riqueza do galego.

CA2.2 - Realizar narracións e exposicións orais
sinxelas con diferente grao de planificación sobre
temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez e coherencia e co
rexistro adecuado, en diferentes soportes e
utilizando de maneira eficaz recursos verbais e non
verbais.

O alumnado, logo de subliñar as ideas
principais dun texto de temática
ambiental, redacta un resumo da
información máis salientable e elabora un
esquema dos contidos tratados.

CA2.4 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado recoñece e explica erros
léxicos, gramaticais e ortográficos coa
axuda de dicionarios e de manuais de
consulta en textos escritos e multimodais
dados do ámbito persoal, social e
académico.

CA3.2 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos avaliando a súa calidade, fiabilidade e
idoneidade da canle utilizada, así como a eficacia
dos procedementos comunicativos empregados.

Logo de valorar a forma e o contido do
borrador do álbum ilustrado colectivo, o
alumnado debe empregar procedementos
comunicativos para melloralo e emendar
o que for preciso.

CA4.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, atendendo a aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado sabe redactar correctamente
oracións simples e localizar nelas as
frases e funcións sintácticas principais
(SUX, PDO, CD, CI e CC).

CA4.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentando as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
cunha metalinguaxe específica e identificar e
solucionar algúns problemas de comprensión lectora
utilizando os coñecementos explícitos sobre a lingua
e o seu uso.

O alumnado revisa un texto dado e
soluciona problemas lingüísticos coa
axuda dicionarios, de manuais de
gramática e de correctores ortográficos,
en soporte analóxico e dixital.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 20

CA3.6 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos en que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

O alumnado elabora, a partir de modelos
dados, unha páxina do álbum ilustrado
colectivo sobre temática ambiental
(mudanza climática, protección animal
etc.).

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Iniciación á reflexión interlingüística.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Xéneros discursivos propios do ámbito educativo.

- Procesos de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

- Produción escrita: planificación, textualización, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramati-cal e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de notas, esquemas,
mapas conceptuais, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consul-ta e
de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

- Lectura guiada. Lectura de obras relevantes da literatura xuvenil contemporánea galega e do patrimonio literario
lusófono, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e movemen-tos
artísticos.

- Lectura con perspectiva ambiental e ecolóxica, con especial incidencia na mudanza climática e na protección e
benestar dos animais.

- Creación de textos a partir da apropiación das convencións da linguaxe literaria e en referencia a modelos dados
(imitación, transformación, continuación etc.).

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

- Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de enunciados
de acordo con estes esquemas e uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e concordancia.

8

Título da UDUD

  Heroes de tinta chinesa.

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.2 - Identificar, a partir da observación da
diversidade lingüística da contorna, prexuízos e
estereotipos lingüísticos, adoptando unha actitude
de respecto e de valoración da riqueza cultural,
lingüística e dialectal.

O alumnado detecta nun texto oral,
escrito ou multimodal prexuízos e/ou
estereotipos lingüísticos relativos á
utilidade da lingua galega e expón algún
argumento para refutalos.

CA2.4 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado recoñece castelanismos
léxicos frecuentes en textos escritos e
multimodais dados do ámbito persoal,
social e académico e sabe substituílos
pola forma galega correcta.

CA4.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, atendendo a aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado incorpora, nun texto dado,
palabras sinónimas, hiperónimas e
hipónimas co obxectivo de evitar
repeticións no discurso.

CA4.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

O alumnado localiza en textos narrativos
e descritivos, distintos tipos de palabras e
identifica cales son as categorías
gramaticais predominantes.

CA4.5 - Formular xeneralizacións sobre aspectos
básicos do funcionamento da lingua a partir da
observación, comparación e transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
a procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando de maneira
guiada dicionarios, manuais e gramáticas.

O alumnado é quen de explicar a
mudanza gramatical dunha palabra
mediante procedementos como a adición
de prefixos e sufixos.

TI 20

CA3.2 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos avaliando a súa calidade, fiabilidade e
idoneidade da canle utilizada, así como a eficacia
dos procedementos comunicativos empregados.

O alumnado é capaz de interpretar o
sentido dalgúns textos literarios dende
unha perspectiva de xénero. Identifica
situacións de desigualdade,
discriminación, prexuízos, linguaxe
sexista etc.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos do galego e exploración das formas de os
evitar.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Promoción dun modelo lingüístico afastado da castelanización e da deturpación para conseguir un modelo de
lingua de calidade.

- Lectura guiada. Lectura de obras relevantes da literatura xuvenil contemporánea galega e do patrimonio literario
lusófono, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e movemen-tos
artísticos.

- Lectura con perspectiva de xénero.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

- Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).
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9

Título da UDUD

 Vas ou vés?

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.9 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

O alumnado explica o grao de
formalidade do texto literarios , distingue
o propósito comunicativo do seu autor e
interpreta as súas intencións.

CA3.1 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado, logo de procurar e
contrastar información na biblioteca,
elabora un xogo sinxelo de preguntas e
respostas sobre a obra, o/a autor/a, o seu
contexto histórico etc.

CA3.4 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e modelos, a interpretación das obras lidas a partir
da análise das relacións internas dos seus elementos
constitutivos co sentido da obra, atendendo á
configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

O alumnado elabora un traballo sobre as
características máis salientables do
xénero lírico.

CA3.5 - Establecer de maneira guiada vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos e
estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do lector na lectura.

O alumnado coñece algúns dos temas e
tópicos máis frecuentes na literartura (o
amor, a vida, a morte etc.) e sabe
identificalos nos textos lidos.

TI 20

CA2.3 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e en situacións orais formais de
carácter dialogado de maneira activa e adecuada,
con actitudes de escoita activa e facendo uso de
estratexias de cooperación conversacional e de
cortesía lingüística.

O alumnado participa activamente na
lectura de textos literarios e na procura
de información sobre a obra, o/a autor/a e
a súa época, con boa actitude e cortesía
lingüística.

CA3.2 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos avaliando a súa calidade, fiabilidade e
idoneidade da canle utilizada, así como a eficacia
dos procedementos comunicativos empregados.

O alumnado é quen de realizar unha
lectura expresiva do texto atendendo aos
procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados no seu
desenvolvemento.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procesos de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

- Produción oral formal: planificación e procura de información, textualización e revisión. Adecuación á audien-cia e
ao tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de maneira progresivamente autónoma a partir dunha prese-
lección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia práctica da lectura.

- Expresión da experiencia lectora, con apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.
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Contidos

- Lectura guiada. Lectura de obras relevantes da literatura xuvenil contemporánea galega e do patrimonio literario
lusófono, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e movemen-tos
artísticos.

- Relación e comparación dos textos lidos con outros textos, con outras manifestacións artísticas e coas novas
formas de ficción en función de temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación de textos sinxelos atendendo aos procesos de comprensión,
apropiación e oralidade implicados.

10

Título da UDUD

 Prendidos no nobelo novo.

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.4 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado sabe empregar
correctamente e detectar erros relativos
ao emprego dos signos de puntuación
básicos (punto, coma, dous puntos).

CA2.5 - Planificar e redactar textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle, presentando, despois da súa revisión, un texto
final coherente, cohesionado e co rexistro adecuado.

O alumnado redacta un traballo de
investigación ben organizado,
empregando o rexistro adecuado,
mantendo a coherencia e sen erros
lingüísticos nin formais salientables
(palabras, letras repetidas...).

TI 20

CA2.1 - Valorar a forma e o contido de textos
escritos, orais e multimodais sinxelos, avaliando a
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da
canle utilizada, así como a eficacia dos
procedementos comunicativos empregados.

O alumnado identifica, nunha conversa ou
entrevista gravada, os principais
elementos do feito comunicativo (emisor,
receptor...) e recoñece trazos
característicos das secuencias textuais
dialogadas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

11

Título da UDUD

 Outra vaca no millo.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.8 - Revisar os propios textos de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentando as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
cunha metalinguaxe específica e identificar e retocar
algúns problemas de comprensión lectora utilizando
os coñecementos explícitos sobre a lingua e o seu
uso.

O alumnado, logo de revisar un texto coa
axuda do profesorado, detecta problemas
léxicos e gramatícais, e é capaz de
solucionalos e explicalos cunha
metalinguaxe específica.

CA3.2 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos avaliando a súa calidade, fiabilidade e
idoneidade da canle utilizada, así como a eficacia
dos procedementos comunicativos empregados.

O alumnado valora o contido e algúns
aspectos formais (temática, recursos...)
dun texto.

CA3.6 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos en que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

O alumnado elabora, a partir de modelos
dados, unha páxina do álbum ilustrado
colectivo sobre temática ambiental
(mudanza climática, protección animal
etc.).

CA4.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, atendendo a aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado coñece e sabe distinguir os
trazos diferenciais entre a lingua oral e a
lingua escrita, atendendo a aspectos
sintácticos, léxicos e pragmáticos.

CA4.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentando as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
cunha metalinguaxe específica e identificar e
solucionar algúns problemas de comprensión lectora
utilizando os coñecementos explícitos sobre a lingua
e o seu uso.

O alumnado revisa un texto dado e
soluciona problemas lingüísticos coa
axuda dicionarios, de manuais de
gramática e de correctores ortográficos,
en soporte analóxico e dixital.

CA4.5 - Formular xeneralizacións sobre aspectos
básicos do funcionamento da lingua a partir da
observación, comparación e transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
a procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando de maneira
guiada dicionarios, manuais e gramáticas.

O alumnado é quen de explicar a
mudanza gramatical dunha palabra
mediante procedementos como a adición
de prefixos e sufixos.

TI 20

CA2.3 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e en situacións orais formais de
carácter dialogado de maneira activa e adecuada,
con actitudes de escoita activa e facendo uso de
estratexias de cooperación conversacional e de
cortesía lingüística.

O alumnado, en grupos de catro
alumnas/os, participa activamente,
respectando a quenda de palabra, con
boa actitude e cortesía lingüística, nunha
conversa sobre o final de curso.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura,
adoptando un punto de vista crítico e respectando os
principios de propiedade intelectual.

O alumnado consulta e selecciona, coa
axuda do profesorado, a información
pertinente para desenvolver a súa
exposición, sen copiala textualmente,
respectando os dereitos de propiedade
intelectual.

CA3.1 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado  participa activamente nas
actividades oral,  expresando a súa
opinión sobre un tema.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procesos de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

- Produción oral formal: planificación e procura de información, textualización e revisión. Adecuación á audien-cia e
ao tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

- Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección de
usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. Os abusos de poder e a manipulación a través da linguaxe.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de maneira progresivamente autónoma a partir dunha prese-
lección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia práctica da lectura.

- Lectura guiada. Lectura de obras relevantes da literatura xuvenil contemporánea galega e do patrimonio literario
lusófono, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e movemen-tos
artísticos.

- Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través de conversas literarias, coa in-
corporación progresiva da metalinguaxe específica.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

- Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

- Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de enunciados
de acordo con estes esquemas e uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e concordancia.

12

Título da UDUD

 Entre bastidores.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.4 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado sabe empregar
correctamente e detectar erros relativos
ao emprego dos signos de puntuación
básicos (punto, coma, dous puntos).

CA2.8 - Revisar os propios textos de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentando as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
cunha metalinguaxe específica e identificar e retocar
algúns problemas de comprensión lectora utilizando
os coñecementos explícitos sobre a lingua e o seu
uso.

O alumnado, logo de revisar  os seus
textos coa axuda do profesorado, detecta
problemas léxicos e gramatícais, e é
capaz de solucionalos e explicalos cunha
metalinguaxe específica.

CA3.2 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos avaliando a súa calidade, fiabilidade e
idoneidade da canle utilizada, así como a eficacia
dos procedementos comunicativos empregados.

O alumnado valora o contido e algúns
aspectos formais (temática, recursos...)
dun texto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, atendendo a aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado coñece e sabe distinguir os
trazos diferenciais entre a lingua oral e a
lingua escrita, atendendo a aspectos
sintácticos, léxicos e pragmáticos.

TI 20

CA2.2 - Realizar narracións e exposicións orais
sinxelas con diferente grao de planificación sobre
temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez e coherencia e co
rexistro adecuado, en diferentes soportes e
utilizando de maneira eficaz recursos verbais e non
verbais.

O alumnado realiza unha breve
presentación da súa biografía lingüística.
Indica que linguas fala, escribe ou
aprende, como as aprende, que lingua/s
utiliza/n a súa familia ou persoas
achegadas...

CA3.1 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

O alumnado asiste e participa
activamente nas actividades orais,
expresando a súa opinión sobre un tema.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de maneira progresivamente autónoma a partir dunha prese-
lección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia práctica da lectura.

- Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de maneira orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

- Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector

- Expresión da experiencia lectora, con apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

- Lectura guiada. Lectura de obras relevantes da literatura xuvenil contemporánea galega e do patrimonio literario
lusófono, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e movemen-tos
artísticos.

- Relación e comparación dos textos lidos con outros textos, con outras manifestacións artísticas e coas novas
formas de ficción en función de temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

- Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Orientacións pedagóxicas

A  intervención  educativa  en  Lingua  Galega  e  Literatura  debe  desenvolver  de  xeito  gradual  e  progresivo  as
aprendizaxes que faciliten ao alumnado a consecución dos obxectivos da materia e da etapa, así como unha axeitada
adquisición das competencias clave. Este enfoque metodolóxico require partir, polo tanto, do nivel competencial
previo do alumnado para acadar unha aprendizaxe significativa,  eficaz,  funcional  e aplicable á realidade máis
próxima dos/as estudantes. Trátase, pois, de deseñar unha metodoloxía activa, baseada fundamentalmente na

23/12/2022 12:35:11 Páxina 33de23



dimensión investigadora do alumnado e na toma de decisións responsables, asentadas no pensamento crítico e
reflexivo,  a  través  da  elaboración  de  actividades  que  precisen  dun  proceso  de  descubrimento  e  análise
progresivamente autónomos, así como do razoamento e resolución lóxica de problemas. De aí a importancia de
empregar métodos diferenciados para dar acollida e resposta aos diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado,
favorecendo e fomentando a capacidade de aprender por si mesmos. Atenderase, polo tanto, á diversidade a través
de propostas  individualizadas  en función das  necesidades  detectadas:  aplicación de adaptacións  curriculares
significativas, dinámicas de reforzo educativo dentro e fóra da aula ordinaria, actividades específicas para abordar as
destrezas nas que se observen maiores dificultades (comprensión e expresión oral e escrita, comunicación, reflexión
lingüística,  educación literaria,  resolución de problemas,  razoamento lóxico,  desenvolvemento do pensamento
abstracto...).

Para que esta metodoloxía acade a efectividade desexada, é imprescindible outorgarlle un carácter interdisciplinar,
relacionando a materia de Lingua Galegae Literatura con outras disciplinas do currículo, traballando de maneira
conxunta as competencias clave e dotando ao alumnado da capacidade lingüística que lle permita amosar, relacionar
e  extrapolar  de  forma  coherente,  cohesionada  e  adecuada  os  coñecementos  adquiridos  noutras  materias.  A
colaboración transversal cos departamentos lingüísticos dos centros, co Equipo de Dinamización da Lingua Galega e
coa Biblioteca Escolar constituirá un apoio importante para mellorar a asimilación de capacidades e coñecementos
sobre a comunicación. Todos eles, de xeito coordinado, deberán contribuír a mellorar os procesos de produción e
recepción oral, escrita e multimodal, así como a alfabetización informacional. As accións concretas favorecen a
creación e organización de proxectos colaborativos e significativos para o alumnado. Neste sentido, o deseño de
tarefas cooperativas basearase en contextos auténticos e recoñecibles que teñan en conta as vivencias particulares
do alumnado, potenciando que cada estudante, dentro do grupo, dispoña dos tempos e espazos necesarios para o
recoñecemento da súa valía persoal e da súa capacidade para contribuír a desenvolver a actividade, reforzando así a
autoestima, a autonomía, a reflexión e a responsabilidade.

Estes principios metodolóxicos han de aplicarse arredor de contidos concretos, polo que convén definir o seu campo
de actuación en conexión coas actividades máis relevantes da materia de Lingua Galega e Literatura, relacionadas
cos seus bloques de contido: As linguas e os seus falantes, Comunicación, Educación literaria e Reflexión sobre a
lingua. Polo tanto, plantexarase o traballo na aula a partir das seguintes concrecións metodolóxicas:

1) A énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das dificultades de
aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades.

2) Deseño de actividades a partir de textos extraídos do ámbito persoal, social e académico do alumnado. Estas
tarefas, diversificadas e organizadas por niveis de dificultade, permitirán o traballo competencial e favorecerán o
desenvolvemento do pensamento crítico e creativo.

3)  Distribución flexible dos espazos,  sempre que sexa posible,  propiciando o traballo colaborativo a través de
distintos tipos de agrupamentos. Así, o gran grupo é axeitado para a posta en común e corrección de tarefas, a
identificación dos coñecementos previos do alumnado á hora de iniciar unha nova unidade didáctica, a revisión e
síntese final, os debates, a realización de exposicións orais ou multimedia ou o visionado de recursos audiovisuais. Os
pequenos grupos son idóneos para o desenvolvemento de proxectos de investigación. Pola súa parte, o traballo por
parellas enriquece as exposicións orais e as actividades de creación literaria. Finalmente, as actividades individuais
son aplicables ás probas escritas, ás actividades de reforzo ou á lectura interior.

4) Emprego de estratexias para a comprensión e a recomendación lectora:

-Lectura compartida de textos propios do ámbito persoal, social e académico para procurar a interacción
entre iguais, posto que todo o alumnado participará na lectura en voz alta dos fragmentos escollidos, a escoita activa,
a comprensión oral e a explicación e argumentación arredor da interpretación dos mesmos.

-Lectura de textos adscritos aos distintos xéneros discursivos para captar a información esencial, realizar as
inferencias necesarias para a súa correcta comprensión, recoñecer a idea principal e as secundarias, identificar a súa
estrutura e interpretar os fragmentos propostos tendo en conta as súas características formais e temáticas.

-Lectura dixital (e-book, blogues, foros, wikis, textos procedentes das redes sociais), para o desenvolvemento
dunha competencia lectora parcialmente diferente á empregada na comprensión e análise dos textos impresos. No
caso  dos  xéneros  dixitais,  é  necesaria  a  correcta  observación  e  interpretación  do  hipertexto  para  asimilar
completamente a multiplicidade de significados do fragmento base.
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-Lectura comprensiva e expresiva de textos pertencentes aos distintos xéneros literarios (lectura compartida,
recitado de poemas, dramatización de textos dialogados), arredor de temas próximos á realidade e aos gustos do
alumnado, acompañados de estratexias de comprensión lectora, como a aclaración dos propósitos de lectura, a
activación dos coñecementos previos dos estudantes, a atención aos contidos principais do texto e a formulación de
predicións de lectura.

5) Utilización de recursos para mellorar a oralidade a través de actividades contextualizadas en situacións reais e
próximas ao alumnado, mediante o emprego de audios,  vídeos e recreación de conversas veraces que poidan
producirse  na  contorna  dos  estudantes.  Proporase,  así,  unha  ampla  variedade  de  situacións  comunicativas
espontáneas  e  planificadas  e  de  contextos  formais  e  informais,  co  fin  de  abordar  desde  un  punto  de  vista
eminentemente práctico os distintos rexistros, elementos e principios da comunicación.

6)  Creación  de  textos  escritos  con  diversas  finalidades  (narrar,  describir,  informar,  expoñer,  argumentar...),
pertencentes  aos  ámbitos  persoal,  social  e  académico,  seguindo  as  distintas  fases  da  construción  textual:  a
planificación das ideas a través dun borrador, determinando o propósito comunicativo e o destinatario; a redacción; a
revisión e a edición final, incidindo na corrección formal (puntuación, ortografía, estruturas gramaticais, ampliación de
vocabulario e presentación).

7) Elaboración de resumos, esquemas, sínteses e mapas conceptuais a partir de textos orais e escritos para fomentar
no alumnado a conciencia da propia comprensión textual.

8) Exercitación de comentarios e actividades de comprensión de textos escritos e multimodais literarios e non
literarios a través de tarefas secuenciadas e guiadas referidas á forma e ao contido dos fragmentos propostos.

9) Creación de textos con intención literaria a partir de modelos dados ou de discursos non literarios (noticias,
reportaxes, crónicas, textos instrutivos...).

10) Emprego de dicionarios impresos e dixitais, propiciando o seu uso como unha forma de ampliar o caudal léxico do
alumnado e resolver as súas dúbidas lingüísticas e morfosintácticas.

11) Manexo dos recursos propios das Tecnoloxías da Información e a Comunicación para a procura de datos, a
realización de traballos multimedia,  a consulta da prensa dixital  e a creación de espazos virtuais con material
didáctico integrado.

12) A presentación de recursos dixitais en lingua galega que faciliten a busca de información, a revisión dos textos e
a súa posterior divulgación, sempre con respecto aos dereitos de propiedade intelectual. Ademais de consultar datos
e  de  ampliar  contidos,  o  alumnado  debe  familiarizarse  co  manexo  de  tradutores,  correctores  ortográficos  e
dicionarios ou manuais de estilo que lle axuden a mellorar a redacción dos seus escritos.

13) A promoción dun modelo lingüístico afastado da castelanización e da deturpación para conseguir unha lingua de
calidade, valorando o dominio dos sistema fonético-fonolóxico tanto vocálico coma consonántico, o uso do léxico
tradicional e o emprego das estruturas morfosintácticas galegas.

14) A erradicación dos prexuízos lingüísticos derivados da situación sociolingüística de Galicia nos últimos séculos,
particularmente os que teñen que ver cos usos diglósicos do galego en determinados ámbitos.

15) A detección e eliminación dos usos discriminatorios e ofensivos da lingua, de modo que se propicie a reflexión
sobre os principios democráticos e se favoreza a análise crítica dos conflitos, tanto no centro educativo coma noutros
ámbitos. Fomentarase un uso ético da linguaxe, a resolución dialogada dos conflitos e a construción de vínculos
persoais e sociais baseados no respecto e na igualdade de dereitos de todas as persoas.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Documentos e recursos elaborados ou facilitados polo docente.

Plataforma dixital E-dixgal.

Escolma variada de textos orais e escritos en diversos formatos e soportes.

Fichas con actividades de reforzo, ampliación e recuperación.

Actividades interactivas, animacións, vídeos e espazos dixitais para a construción de novas aprendizaxes.

Materiais de investigación e consulta.

Recursos e aplicacións informáticas e multimedia.

Selección de fragmentos e/ou obras de lectura obrigatorias e voluntarias coas súas correspondentes guías de
lectura.

Plataforma dixital Esemtia.

Classroom.

Pantalla dixital e quipos informáticos (ordenador do profesor e ordenador persoal do alumno).

Os principais recursos  en formato dixital que se empregarán son os seguintes

- Aulas Galegas: https://aulasgalegas.org/category/linguas/galego/

- Dicionario castelán-galego, Rinoceronte Editora: https://rinoceronte.gal/dicionario/

- Dicionario da Real Academia Galega: http://www.realacademiagalega.org/dicionario#inicio.do

- Dicionario de pronuncia da lingua galega: http://ilg.usc.es/pronuncia/

- Dicionario visual interactivo: www.edu.xunta.es/contidos/dicionariovisual/dicionario.html

- O Portal das Palabras, Real Academia Galega e Fundación Barrié: http://www.portaldaspalabras.org/

- Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLG), RAG / ILG, Galaxia: http://www.realacademiagalega.org/recursos-
volg

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Nas primeiras semanas de clase, haberá unha proba escrita que recabará datos para a avaliación inicial. A proba
constará de dúas partes: un texto para avaliar a comprensión e a expresión escrita e un cuestionario tipo test que
recolle os contidos curriculares básicos da materia a nivel de 6º de primaria.

Ademais disto terase en conta a observación do traballo dos alumnos e alumnas na aula e  a información acadada na
reunión co  titor ou titora do curso anterior para coñecer as necesidades de aprendizaxe do alumnado ou calquera
outra circunstancia que poida afectar ao seu desenvolvemento.

Esta avaliación será o punto de referencia para adoptar as medidas de atención á diversidade que se consideren
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oportunas.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

9

UD 2

8

UD 3

9

UD 4

8

UD 5

9

UD 6

8

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

9

UD 10

6

Proba
escrita 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Táboa de
indicadores 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

9

UD 12

9

Total

100

Proba
escrita 80 80 80

Táboa de
indicadores 20 20 20

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

O alumnado superará a materia en dous supostos:

1.- Ten avaliación positiva nas tres avaliacións.

2.- A media entre as tres avaliacións, aplicando o redondeo, é igual ou superior a 5.  (Aplicarase o redondeo por
exceso cando a parte  decimal da nota sexa igual ou superior a 5).

A cualificación final obtense a partir da media aritmética entre as notas das tres avaliacións parciais, con aplicación
do redondeo.

Cálculo da nota de cada  avaliación:

a) Probas escritas (80% nota de avaliación).

b) Proba ou traballo sobre a lectura trimestral proposta (10% nota de avaliación).

c) Traballo persoal na casa e na aula. (10% nota de avaliación).Valorarase  a realización das tarefas propostas, o
traballo individual e en equipo e a participación activa na aula.

Corrección escrita:  en toda produción escrita  valoraranse negativamente a  falta  de adecuación,  coherencia  e
cohesión así como os erros na ortografía e na puntuación. Cada erro restará 0,05 puntos, ata un máximo de 1 punto.

Procedemento de recuperación da avaliación:

O alumndo que non supere a 1º  ou a 2º avaliación realizará un exame de recuperación nos meses de xaneiro e abril

Criterios de cualificación:
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respectivamente.  No caso de suspender a terceira avaliación a recuperación será no exame final de xuño. Das datas
destas recuperacións as familias terán información a través da plataforma do centro (Esemtia).

Criterios de recuperación:

En caso de non ter  superada a materia  segundo os  anteriores  supostos,  esta  poderá recuperarse mediante a
realización dun exame final en xuño que versará sobre as partes suspensas. Despois da 3º avaliación o alumnado e
as súas familias serán informados por escrito de que parte ou partes  da materia terán que recuperar.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

En 1º de ESO non procede este apartado.

6. Medidas de atención á diversidade

As medidas de atención á diversidade enténdese como o conxunto de actuacións educativas dirixidas a dar resposta
ás  diferentes  capacidades,  motivacións  e  intereses,  ritmos  e  estilos  de  aprendizaxe  e  situacións  persoais  do
alumnado. Estas medidas oriéntanse a alcanzar os obxectivos e as competencias establecidas para a ESO e réxense
polos principios de equidade, calidade e igualdade de oportunidades, non discriminación, integración, accesibilidade e
cooperación da comunidade educativa.

Segundo o artigo 49 da Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, de 3 de
maio,  de educación,  as administracións educativas asegurarán os recursos necesarios para que os alumnos e
alumnas que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais,
por atraso madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe e a comunicación, por trastornos de atención
ou  de  aprendizaxe,  por  descoñecemento  grave  da  lingua  de  aprendizaxe,  por  atoparse  en  situación  de
vulnerabilidade socioeducativa, polas súas altas capacidades intelectuais, por terse incorporado tarde ao sistema
educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, poidan acadar o máximo desenvolvemento posible das
súas capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o alumnado».

A partir da avaliación inicial do alumnado, proporanse as correspondentes actuacións de seguimento e atención ao
alumnado, tanto as medidas ordinarias  (RE) como extraordinarias (ACS).

Neste curso, cinco  reciben RE dentro da aula, catro deles están exentos da materia de Lingua Francesa e tamén
reciben reforzo fóra da aula nesa hora.

Implementaranse con eles medidas como:

-Alternar actividades teóricas con traballo práctico.

-Antes de empezar unha actividade, explicarase en que consiste de xeito claro e sinxelo, e asegurarase de que a
entendeu todo o alumnado.

-Supervisar  frecuentemente  a  realización,  para  reforzar  positivamente  ou  para  reconducir  a  execución  ou  as
distraccións.

-Combinar actividades máis estimulantes con outras menos motivadoras.

-Propor exercicios variados.
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-Utilizar reforzos positivos para motivar (eloxios privados e públicos,  felicitacións  escritas nos seus traballos... ).

-Supervisar os exercicios e asegurarse de que entendeu o que ten que facer.

En canto ás probas escritas e, co fin de as mellorar, será necesario:

-Fixar as datas dos exames con suficiente antelación.

-Acurtar os exames escritos e formular preguntas breves, pechadas, claras e con vocabulario sinxelo. En ningún caso
se formularán preguntas que poidan resultar ambiguas ou que teñan unha dobre interpretación.

-Dar máis tempo para realizar as probas ou os exames escritos.

-Presentar escrito o texto dos exames, salientando en letra negra as partes máis importantes de cada cuestión e, no
caso de preguntas complexas, diferenciando ben cada tarefa. Na media do posible, utilizar un tipo de letra de maior
tamaño.

-Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos.

-Supervisar que a/o alumna/o respondeu a todas as cuestións antes de entregar o exame.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - A comunicación
audivisual X X

ET.2 - A competencia dixital X X

ET.3 - O fomento do espírito
crítico e científico X X X

ET.4 - A educación emocional
e en valores X X X

ET.5 - A igualdade de xénero X

ET.6 - A creatividade X X X

ET.7 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable

X

ET.8 - O emprendemento
social e empresarial X

ET.9 - A comprensión lectora X X X X X X X X

ET.10 - A expresión oral e
escrita X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - A comunicación
audivisual X
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UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.2 - A competencia dixital X X

ET.3 - O fomento do espírito
crítico e científico X

ET.4 - A educación emocional
e en valores X

ET.5 - A igualdade de xénero

ET.6 - A creatividade X

ET.7 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable
ET.8 - O emprendemento
social e empresarial

ET.9 - A comprensión lectora X X

ET.10 - A expresión oral e
escrita X

Observacións:
O Decreto do currículo de ESO establece que en todas as materias e, polo tanto, en Lingua Galega e Literatura de
1º de ESO, se traballarán os seguintes elementos transversais:

- a comprensión lectora
- a expresión oral e escrita
- a comunicación audiovisual
- a competencia dixital
- o emprendemento social e empresarial
- o fomento do espírito crítico e científico
- a educación emocional e en valores
- a igualdade de xénero
- a creatividade

Alén diso, pola peculiaridade da materia de Lingua Galega e Literatura, a comprensión lectora e a comunicación
oral e escrita, ao formar parte do currículo, serán elementos tratados dunha ou doutra maneira en todas as
unidades didácticas, polo que non aparecen singularizados en ningunha delas.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Esta é unha actividade idónea para achegar a prensa á aula e
fomentar o traballo en equipo do alumnado.

Participación no proxecto Faro da Escola.

Esta actividade posibilita que o alumnado coñeza de primeira
man os recursos que os autores e autoras utilizan ao elaborar
unha obra literaria. Permite que os/as estudantes participen
en  debates  e  coñezan  as  motivacións  que  levan  aos
escritores e escritoras a crear obras de arte.

Visita de autores e autoras
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Actividade Descrición

Coa  celebración  destas  datas,  o  alumnado  pode  realizar
traballos  de  búsqueda  de  información  de  determinados
autores e autoras. O profesorado deberá traballar en equipo
con compañeiros e compañeiras doutros departamentos, polo
tanto é unha actividade ideal para as tarefas cooperativas de
xeito interdisciplinar.

Celebración de efemérides como o Día de Rosalía
dce Castro, Día do Libro e o Día das Letras Galegas

Con  estas  visitas  búscase  favorecer  a  sensibilidade,  a
curiosidade e a creatividade do alumnado.

Asistencia a diferentes espectáculos: teatro, música,
recitais de poesía.

O obxectivo desta actividades é favorecer a sensibilidade, a
curiosidade e a creatividade do alumnado.

Visita a exposicións de interese.

Con estas  actividade,  o  alumnado desenvolverá valores  e
actitudes adecuadas relacionadas coa interación e o repecto
aos demais.

Actividades  de  colaboración  co  Concello  e  outras
institucións para traballar a educación en valores.

As visitas  a  cidades e  vilas  da nosa contorna favocerán o
achegamento do alumnado ao noso patrimonio histórico e
cultural

Visita  a  vilas  e  cidades  para  coñecer  o  noso
patrimonio histórico e cultural.

Vehículo idóneo para informar e formar de maneira amena.
Con estas actividades traballaremos os diferentes elementos
transversais,  desenvolveremos  o  pensamento  crítico  e
potenciaremos  a competencia en comunicación.

V i s ionado  de  pe l í cu las ,  cu r tamet raxes  e
documentais.

Actividade  para  fomentar  a  creatividade  do  alumnado,
visibilizar o papel das mulleres na arte e cunha dimensión
solidaria.

Participación no proxecto Art for change.

Con  este  proxecto  traballaremos  a  educación  emocional,
educación para a igualdade, a comunicación lingüística, así
como  as  competencias  en  aprender  a  aprender  e
competencias  en  sent ido  de  in ic iat iva  e  espír i to
emporendedor.

Participación  no  Plan  Proxecta:  Por  365  días  de
respecto e igualdade.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

1. Atendeuse adecuadamente a diversidade do alumnado: reforzos, ACS, repetidores, alumnado con materias
pendentes.
2. Ao inicio de cada unidade didáctica, realízouse unha introdución sobre o tema e actividades de recoñecemento e
activación dos coñecementos previos do alumnado ao respecto.Logo de realizarse a avaliación inicial e de recibir a
información transmitida polo Departamento de Orientación, mantívose o seguimento personalizado de todo o
alumnado ao longo do curso.
3. O alumnado foi informado detalladamente dos criterios e instrumentos de avaliación, cualificación e puntuación
establecidos.
4. As actividades propostas foron variadas en canto á súa tipoloxía e sistema de traballo (individual, por parellas, en
pequeno grupo, en gran grupo), favorecendo a adquisición das competencias clave.

5. Respectouse a puntualidade á hora de entrar na aula e mostrouse unha actitude entusiasta e dinámica.

6. Empregáronse recursos e materiais didácticos variados (impresos, dixitais, audiovisuais, aplicacións informáticas
de carácter educativo...)
7. Existiu un seguimento continuo da programación didáctica ao longo do curso e realizáronse as modificacións e
adaptacións necesarias.
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8. Estableceuse unha comunicación fluída e constante con outros departamentos, equipos e grupos de traballo
específicos.
9. Estableceuse unha comunicación continuada co alumnado imposibilitado para asistir temporalmente ao centro a
través da aula virtual ou doutras comunicacións telemáticas.
10. Conseguíronse adecuar as unidades didácticas á temporalización indicada e desenvolvéronse as actividades
propostas de acordo á súa temporalización.
11. Aplicáronse  estratexias de aprendizaxe como a lectura comprensiva, a procura de información significativa, a
planificación do traballo, o desenvolvemento de técnicas de síntese, análise e redacción...

12. Aplicouse a metodoloxía didáctica establecida na programación.

13. Aplicáronse os procedementos e criterios de avaliación establecidos na programación didáctica.

14. Participouse no Plan lector do centro e en actividades programadas por outros grupos ou equipos docentes
(EDLG, Equipo de Biblioteca etc.).

15. Potenciouse a participación, o diálogo e a reflexión dentro da aula.

16.  As probas de avaliación foron corrixidas no prazo establecido,  entregadas ao alumnado para analizalas e
comentalas na clase.
17. As probas de avaliación foron corrixidas no prazo establecido,  entregadas ao alumnado para analizalas e
comentalas na clase.
18. Mantívose contacto regular coas familias para seren informadas de todo o proceso de ensino-aprendizaxe das
filla ou fillos.
19. Fomentouse que o alumnado utilizase a lingua galega habitualmente na clase co profesor ou profesora e cos
seus compañeiros e compañeiras.

 avaliación da práctica docente favorece os procedementos de análise, reflexión e debate arredor da realidade
educativa do centro sobre os seguintes aspectos:

-A xestión adecuada do tempo para a planificación do proceso de ensino-aprendizaxe na aula.

-A concreción do currículo, a súa adaptación ao contexto e a organización efectiva dos contidos, actividades e
obxectivos propostos.

-A  avaliación dos  resultados  obtidos  polo  alumnado e  a  adopción das  medidas  de mellora  adaptadas  ás  súas
necesidades de aprendizaxe.

-A  inclusión  e  atención  á  diversidade  como  resposta  educativa  á  totalidade  do  alumnado  para  promover  a
consecución do éxito escolar.

-A construción dun clima de empatía, confianza e convivencia harmónica na aula.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación didáctica da materia de Lingua Galega e Literatura estará á disposición da comunidade educativa do
centro.

A programación didáctica será obxecto de seguimento e avaliación a través da aplicación PROENS e poderá sufrir as
modificacións precisas para adaptarse ás necesidades educativas do alumnado, en beneficio da correcta evolución do
proceso de ensino-aprendizaxe e da consecución dos obxectivos establecidos. Ditas modificacións, debidamente
xustificadas, figurarán tamén nas actas das reunións de departamento e na memoria final da materia.

A avaliación da programación realizarase a través dos seguintes indicadores de logro:
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-Os criterios de avaliación establecidos valoran con efectividade a consecución dos obxectivos propostos.

-Os procedementos e instrumentos de avaliación axústanse aos criterios de avaliación indicados.

-As actividades desenvoltas adáptanse á metodoloxía didáctica programada.

-A programación didáctica contempla e manexa con eficacia os recursos e materiais necesarios para favorecer a
adquisición dos contidos e obxectivos.

-A programación didáctica organiza axeitadamente os espazos e tempos destinados á realización das actividades
previstas.

-A  programación  didáctica  inclúe  actividades  de  reforzo,  ampliación  e  recuperación  adecuados  ao  perfil,
características e necesidades do alumnado.

-A programación didáctica é revisada ao longo do curso e inclúense nela as modificacións pactadas e realizadas.

-A programación didáctica adáptase ao contexto escolar do centro educativo.

Así  mesmo, realizarase o seguimento de cada unidade didáctica a través da aplicación PROENS, estipulando e
modificando, de ser o caso, a data de inicio e final da explicación de cada unha delas, o número de sesións dedicadas
ao seu desenvolvemento, especificando as previstas ao comezo e as realizadas finalmente, así como o grao de
cumprimento dos obxectivos indicados.

As propostas de mellora da programación didáctica derivarán da análise da efectividade da mesma e dos resultados
académicos obtidos nas distintas avaliacións e examinados nas reunións de departamento celebradas ao longo do
curso, cuxo contido quedará reflectido nas actas correspondentes. Ademais, na memoria final, contemplaranse as
propostas de mellora, vinculadas especialmente á adaptación da metodoloxía, materiais e recursos empregados para
favorecer a consecución dos obxectivos establecidos.

9. Outros apartados

23/12/2022 12:35:18 Páxina 33de33



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello
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4
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1. Introdución

Esta programación didáctica está pensada para a materia de Matemáticas do 1º curso da ESO. Para a súa elaboración
tívose como referencia  o  decreto  217/2022,  do  29 de marzo,  polo  que se  establece o  currículo  da  educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

A contorna no que se atopa o nome do centro e nome da localidade e as caracterícticas que o conforman influirán de
xeito importante na práctica docente. As instalacións do centro serán útiles para o desenvolvemento do proceso de
ensino-aprendizaxe,  por  exemplo,  a  aula  de  informática  na  que  se  utilizarán  ferramentas  dixitais  e  o  uso  de
encerados dixitais para apoiar o traballo diario na aula.

No   1º  curso  da  ESO  deste  centro  educativo  hai  1  grupo  composto  por  18  alumnas  e  alumnos  con  idades
comprendidas entre os 11 e os 13. ( alumno con NEAE espectro autista e  alumno   repetidor, que se incorporou ao
centro escolar en 3º de EP procedente dun país estranxeiro).

Tanto as características e contorna do centro como as características do alumnado se tiveron en conta á hora de
crear os principios metodolóxicos.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Interpretar,  modelizar  e  resolver
problemas  da  vida  cotiá  e  propios  das
matemáticas aplicando diferentes estratexias e
formas de razoamento para explorar distintas
maneiras  de  proceder  e  obter  posibles
solucións.

1-2-3-4 2 5 3 4

OBX2  -  Analizar  as  solucións  dun  problema
usando  diferentes  técnicas  e  ferramentas  e
avaliando as respostas obtidas para verificar a
súa  validez  e  idoneidade  desde  un  punto  de
vista matemático e a súa repercusión global.

1-2 2 4 3 3

OBX3  -  Formular  e  comprobar  conxecturas
sinxelas  ou  expor  problemas  de  forma
autónoma, recoñecendo o valor do razoamento
e  a  a rgumentac ión  para  xerar  novos
coñecementos.

1 1-2 1-2-5 3

OBX4  -  Utilizar  os  principios  do  pensamento
c o m p u t a c i o n a l  o r g a n i z a n d o  d a t o s ,
descompoñendo  en  partes,  recoñecendo
patróns, interpretando, modificando e creando
algoritmos para modelizar situacións e resolver
problemas de forma eficaz.

1-2-3 2-3-5 3

OBX5 - Recoñecer e utilizar conexións entre os
d i f e r e n t e s  e l e m e n t o s  m a t e m á t i c o s
interconectando  conceptos  e  procedementos
para desenvolver unha visión das matemáticas
como un todo integrado.

1-3 2-3 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX6 -  Identificar  as matemáticas implicadas
noutras  materias  e  en  situacións  reais
susceptibles  de  ser  abordadas  en  termos
matemáticos,  interrelacionando  conceptos  e
procedementos  para  aplicalos  en  situacións
diversas.

1-2 3-5 4 2-3 1

OBX7  -  Representar,  de  forma  individual  e
co lec t i va ,  conceptos ,  p rocedementos ,
información e resultados matemáticos usando
diferentes tecnoloxías, para visualizar ideas e
estruturar procesos matemáticos.

3 1-2-5 3 4

OBX8  -  Comunicar  de  forma  individual  e
co lect iva  conceptos ,  procedementos  e
argumentos matemáticos usando unha linguaxe
oral ,  escr i ta  ou  gráf ica  e  ut i l izando  a
terminoloxía  matemática apropiada,  para lles
dar  s ign i f icado  e  coherenc ia  ás  ideas
matemáticas.

1-3 1 2-4 2-3 3 3

OBX9  -  Desenvolver  destrezas  persoais
identificando e xestionando emocións, poñendo
en práctica estratexias de aceptación do erro
como  parte  do  proceso  de  aprendizaxe  e
adaptándose ante situacións de incerteza para
mellorar  a  perseveranza  na  consecución  de
obxec

5 1-4-5 2 3

OBX10  -  Desenvolver  destrezas  sociais
recoñecendo e respectando as emocións e as
experiencias dos demais, participando activa e
reflexivamente  en  proxectos  en  equipos
heteroxéneos  con  roles  asignados  para
construír  unha  identidade  positiva  como
estudante de matem

5 3 3 1-3 2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA maxia dos números1 11

Esta unidade traballa as operacións con
números naturais respectando a xerarquía,
as potencias e as súas propiedades e
problemas que se resolven mediante o uso
de números naturais e potencias.

7

XO código secreto2 12

Os criterios de divisibilidade, a
descomposición de números naturais e a
obtención do MCM e do MCD, así como
tamén a súa aplicación en problemas
contextualizados son obxecto desta
unidade didáctica.

8

XA volta ao mundo3 12
O desenvolvemento desta unidade está
orientado ao traballo das operacións con
números enteiros respectando a xerarquía
de operacións e problemas

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA volta ao mundo3 12contextualizados que se resolven mediante
o uso de números enteiros. 8

XXogar coas fraccións4 12

Nesta unidade trabállanse as operacións
con fraccións respectando a xerarquía de
operacións e problemas contextualizados
que se resolven mediante o uso de
fraccións.

8

Preparemos unha festa X5 12

Esta unidade está adicada ás operacións
con números decimais respectando a
xerarquía de operacións e á resolución de
problemas contextualizados que se
resolven mediante o uso de números
decimais.

8

E se fosen 100? X6 11

Os conceptos de razón e proporción, as
magnitudes directamente proporcionais e o
uso de procentaxes na resolución de
problemas son os contidos traballados
nesta unidade.

8

Seguindo a pista de x X7 11

O desenvolvemento desta unidade está
orientado á introducción na álxebra e na
resolución de ecuacións así como tamén a
resolución de problemas alxébricos
contextualizados.

8

Unidades de medida. Sistema
métrico decimal X8 11

Nesta unidade trabállase os concepto de
magnitude e as súas diferentes unidades
de medida e uso destas, de xeito
apropiado, na resolución de problemas.

8

XA xeometría a través do meu
obxeto9 11

Esta unidade dedícase ao estudo das
figuras xeométricas planas e dos seus
elementos característicos.

8

X
Por qué as tapas dos
sumidoiros son redondas?. A
xeometría das  abellas.

10 11
O uso das formulas de perímetros e áreas,
a súa deducción e a aplicación en
problemas contextualizados son o obxecto
desta unidade.

8

XAs matemáticas no xornal11 11

O desenvolvemento desta unidade está
orientado ao traballo das coordenadas
cartesianas e ao uso das funcións e das súa
representacións para obter información
relevante.

8

XComo te apellidas?12 10

Nesta unidade trabállanse os conceptos
estatísticos fundamentais, as
representacións gráficas e a análise e
interpretación de táboas e gráficos en
contextos da vida real.

8

XXMatemáticas para a vida en
sociedade X13 5

Trátase dunha unidade transversal que
reune os criteiros de avaliación e contidos
aocidos ao sentido sociafectivo e que se
traballarán ao longo de todo o curso.

5
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

A maxia dos números

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas de |N e as súas
operacións (+, -, x, /, ^ e/ou raíces
exactas sinxelas) organizando os datos
dados e describindo a xerarquía correcta
para a súa resolución.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas de operacións
combinadas de |N aplicando a xerarquía
de operacións e utilizando a estratexia
máis adecuada segundo o tamaño dos
números (mental, lapis e papel ou
calculadora).

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Identificación, comprensión e representación de cantidades con números enteiros.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

2

Título da UDUD

O código secreto

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas sinxelos de
divisibilidade organizando os datos dados
e describindo os pasos para a súa
resolución.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas de divisibilidade
utilizando a factorización en primos e
aplicando a estratexia máis adecuada
segundo o tamaño dos números (mental,
lapis e papel ou calculadora) cos pasos
axeitados.

CA1.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dun problema dado da
vida cotiá en cuxa resolución se utilice a
factorización en números primos
modificando algún dos seus datos ou
algunha das súas condicións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Relacións.

- Utilización de factores, múltiplos e divisores. Factorización en números primos para resolver problemas, mediante
estratexias e ferramentas diversas, incluído o uso da calculadora.

3

Título da UDUD

A volta ao mundo

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas de números enteiros
e as súas operacións (+, -, x, /)
organizando os datos dados e
representando a información de modo
que permita atopar estratexias para a súa
resolución.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas de operacións
combinadas de Z aplicando a xerarquía
de operacións e utilizando a estratexia
máis adecuada segundo o tamaño dos
números (mental, lapis e papel ou
calculadora).

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Identificación, comprensión e representación de cantidades con números enteiros.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Recoñecemento e aplicación de diferentes formas de representación de números naturais e enteiros, incluída a
recta numérica.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

4

Título da UDUD

Xogar coas fraccións

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas de operacións
elementais (suma, resta, producto ou
cociente) e ordenación de fraccións
organizando os datos dados e
representando a información para facilitar
a súa resolución.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas de fraccións e as súas
operacións elementais aplicando a
xerarquía de operacións e usando a
estratexia adecuada segundo o tamaño
dos números(mental, lapis e papel ou
calculadora)

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Recoñece situacións da vida cotiá
susceptibles de ser formuladas e resoltas
utilizando fraccións comunicando
correctamente o proceso matemático
inherente.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Relacións.

- Comparación e ordenación de fraccións, decimais e porcentaxes de maneira eficiente.

5

Título da UDUD

Preparemos unha festa

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas nos que realiza
operacións elementais (+, -, x, /) e
ordenación de números decimais
organizando os datos dados e
representando a información para facilitar
a súa resolución.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas de números decimais
e operacións elementais aplicando a
xerarquía de operacións e utilizando a
estratexia adecuada segundo o tamaño
dos números (mental, lapis e papel ou
calculadora)

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Recoñece situacións da vida cotiá
susceptibles de ser formuladas e resoltas
utilizando os números decimais e as súas
operacións comunicando correctamente o
proceso matemático inherente.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Relacións.

- Comparación e ordenación de fraccións, decimais e porcentaxes de maneira eficiente.

6

Título da UDUD

E se fosen 100?

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas sinxelos de
proporcionalidade recoñecendo
magnitudes directamente proporcionais e
elaborando representacións de razóns e
proporcións en relacións cuantitativas.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas sinxelos de
proporcionalidade directa calculando a
constante de proporcionalidade e
aplicando a extratexia apropiada (razón
de proporcionalidade ou porcentaxes).

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Recoñece situacións da vida cotiá
susceptibles de ser formuladas e resoltas
utilizando proporcións ou porcentaxes
comunicando correctamente o proceso.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Identifica conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias
(tecnoloxía), recoñecendo a achega da
proporcionalidade ao progreso da
humanidade.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Razoamento proporcional.

- Comprensión e representación de razóns e proporcións en relacións cuantitativas.

- Recoñecemento de magnitudes directamente proporcionais. Cálculo e significado da constante de
proporcionalidade directa.

- Comprensión e utilización de porcentaxes na resolución de problemas.

7

Título da UDUD

Seguindo a pista de x

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Comproba sen resolver a corrección das
solucións dunha ecuación lineal.

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e a súa
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Comprobar a validez das solucións de
ecuacións lineais segundo o contexto do
problema. Fai unha análise crítica da
solución desde distintas perspectivas.

CA4.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Busca a partir dunha relación entre dúas
variables dadas (variable dependente e
independente), variables novas que
garden a mesma relación.

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Realiza correctamente as operacións
elementais con polinomios.

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Calcula a expresión alxébrica dunha
ecuación lineal a partir dun enunciado.
Resólvea e interpreta o resultado obtido.

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Identifica e traduce a linguaxe alxébrica
(expresións alxébricas ou ecuacións)
unha situación da vida real.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Modelo matemático.

- Tradución de expresións da linguaxe cotiá que representan situacións reais á linguaxe alxébrica, e viceversa.
Cálculo do valor numérico dunha expresión alxébrica.

- Uso de modelos matemáticos para representar e comprender situacións da vida cotiá.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Variable.

- Comprensión do concepto de variable. Variable dependente e independente.

- Igualdade e desigualdade.

- Uso da álxebra simbólica para representar relacións lineais en situacións da vida cotiá.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais.

- Procura de solucións de ecuacións lineais. Contextualización das devanditas solucións.

- Uso da tecnoloxía para comprobar as solucións dunha ecuación.

- Pensamento computacional.

- Xeneralización e transferencia de procesos de resolución de problemas a outras situacións.

- Identificación de estratexias para a interpretación e a modificación de algoritmos.

8

Título da UDUD

Unidades de medida. Sistema métrico decimal

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Identifica as magnitudes en cada
situación e relacionaas coas súas
unidades de medida.

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Emprega correctamente os factores de
conversión para as operacións en
problemas que impliquen medidas.

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Fai estimacións de medidas coa precisión
adecuada.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Estimación de medidas coa precisión adecuada a cada situación.

9

Título da UDUD

A xeometría a través do meu obxeto

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA3.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas relacionados con
distancias e ángulos de figuras planas.

CA3.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Clasifica correctamente os tipos de
figuras planas e identifica os seus
elementos característicos (ángulos, rectas
e puntos notables).

TI 30
CA3.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Constrúe figuras planas con lapis e papel,
con ferramentas manipulativas e con
ferramentas dixitais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Descrición de figuras planas e dos seus elementos característicos: ángulos, rectas e puntos notables.

- Clasificación das figuras xeométricas planas en función das súas propiedades ou características.

- Construción de figuras xeométricas con ferramentas manipulativas e dixitais, como programas de xeometría
dinámica, realidade aumentada etc.

10

Título da UDUD

Por qué as tapas dos sumidoiros son redondas?. A xeometría das  abellas.

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Interpreta e aplica as principais fórmulas
para obter lonxitudes e áreas en formas
planas.

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Emprega o teorema de Pitágoras para o
cáculo de perímetros e de áreas.

CA3.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Constrúe diferentes figuras xeométricas
con ferramentas dixitais para relacionar
os seus perímetros e áreas.

TI 20
CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Calcula perímetros e áreas de figuras a
partir de perímetros e áreas doutras
figuras dadas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Medición.

- Dedución, interpretación e aplicación das principais fórmulas para obter lonxitudes e áreas en formas planas.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Construción de figuras xeométricas con ferramentas manipulativas e dixitais, como programas de xeometría
dinámica, realidade aumentada etc.

11

Título da UDUD

As matemáticas no xornal

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA3.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Representa correctamente pares de
coordenadas nun sistema de coordenadas
e tamén calcula as coordenadas de
puntos do plano.

CA3.5 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Fai predicións a partir da gráfica ou da
ecuación dunha función lineal.

CA3.6 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Representa funcións doutras materias,
como por exemplo a ecuación do
movemento rectilíneo uniforme e
interprétaa.

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Identifica as funcións lineais e non lineais.
Estuda as propiedades relevantes das
funcións a partir das táboas e gráficas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Modeliza as relacións lineais en situacións
da vida real e representa a recta a partir
da súa ecuación.

TI 10
CA4.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Usa software específico para a
construción de gráficas e como apoio
para xustificar os razoamentos dun
problema.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización e sistemas de representación.

- Localización e descrición de relacións espaciais: coordenadas cartesianas e outros sistemas de representación. Uso
de ferramentas tecnolóxicas.

- Modelo matemático.

- Uso de modelos matemáticos para representar e comprender situacións da vida cotiá.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Variable.

- Comprensión do concepto de variable. Variable dependente e independente.

- Igualdade e desigualdade.

- Uso da álxebra simbólica para representar relacións lineais en situacións da vida cotiá.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais.

- Relacións e funcións.

- Aplicación e comparación das diferentes formas de representación dunha relación lineal. Coordenadas cartesianas.

- Identificación de funcións, lineais ou non lineais e comparación das súas propiedades a partir de táboas, gráficas
ou expresións alxébricas.

- Modelización das relacións lineais en distintas situacións da vida real.

- Representación da recta a partir da súa ecuación en problemas contextualizados.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Dedución da información relevante dunha función mediante o uso de diferentes representacións simbólicas.

- Pensamento computacional.

- Xeneralización e transferencia de procesos de resolución de problemas a outras situacións.

- Identificación de estratexias para a interpretación e a modificación de algoritmos.
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Contidos

- Uso de calculadoras gráficas e software específico para a construción e interpretación de gráficas.

12

Título da UDUD

Como te apellidas?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA5.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Identifica e fai propostas de variables
cualitativas e cuantitativas. Pón exemplos
de poboación, mostra e individuo.

CA5.2 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Organiza os datos dados dunha variable
unidimensional e constrúe a táboa de
frecuencias.

CA5.3 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Interpreta e calcula correctamente as
medidas de centralización.

CA5.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Interpreta a táboa de frecuencias dunha
variable unidimensional e aplica
conexións dos datos co mundo real.

CA5.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Resolve problemas de estatística con
aplicación ás Ciencias Socias ou a
Economía e analiza de forma crítica a
achega da estatística a esas materias.

CA5.6 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Organiza os datos dados de forma gráfica.

CA5.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Elixe a representación gráfica adecuada
para describir os datos dados.

CA5.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Recoñece información estatística sinxela
recollida en medios de comunicación e
outros ámbitos. Emprega a linguaxe
estatística con precisón e rigor.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Organización e análise de datos.

- Concepto de poboación, mostra e individuo. Variables cualitativas e cuantitativas.

- Recollida, organización e tratamento de datos de variables unidimensionais. Frecuencias.
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Contidos

- Análise e interpretación de táboas e gráficos estatísticos de variables cualitativas e cuantitativas en contextos da
vida real.

- Elaboración das representacións gráficas máis adecuadas a cada caso para visualizar como se distribúen os datos,
interpretalos e obter conclusións razoadas. Uso de procedementos manuais e tecnolóxicos (calculadora, folla de
cálculo, programas informáticos

- Medidas de centralización: interpretación e cálculo.

- Uso da calculadora e outras ferramentas tecnolóxicas para o cálculo analítico das medidas de centralización, así
como a súa interpretación en situacións da vida real.

13

Título da UDUD

Matemáticas para a vida en sociedade

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Recoñece a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa
contribución á superación dos retos que
demanda a sociedade actual.

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Xestiona as emocións propias e
desenvolve o autoconcepto matemático
como ferramenta para xerar expectativas
positivas ante novos retos matemáticos.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Mostra unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada
ao lles facer fronte ás diferentes
situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Colabora activamente no traballo en
equipo respectando diferentes opinións,
comunicándose de maneira efectiva,
pensando de forma crítica e creativa e
tomando decisións e xuízos informados.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo,
favorecendo a inclusión, a escoita activa,
asumindo o rol asignado e
responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.
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Contidos

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

4.1. Concrecións metodolóxicas

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe son a base nas que se asenta a metodoloxía a seguir nesta
proposta didáctica para que sexa activa e participativa. Utilizaránse distintas metodoloxías buscando a acción
educativa máis axeitada en función do momento e contidos a tratar, e que ademais sirvan para atender os distintos
ritmos de aprendizaxe. Tamén se intentará que a organización da aula sexa o máis axeitada para o desenvolvemento
do traballo en equipo, sempre en coordinación co resto do profesorado.

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS

Busca dunha aprendizaxe significativa: por distintos medios obteremos información

das ideas previas que posúe o alumnado, para que partindo deste coñecementos, cada alumno poida enriquecer,
modificar e reorganizar os seus esquemas cognitivos.

Busca dunha aprendizaxe funcional: é moi importante que o alumnado coñeza a

utilizade dos contidos tratados. Para conseguilo, introduciranse os contidos a partir de situacións problemáticas que
as/os mesmas/os alumnas/os aplicarán os coñecementos adquiridos á resolución de problemas.

Fomentarase a reflexión persoal sobre o proceso de aprendizaxe, de xeito que o alumnado poida valorar o seu
progreso e corrixir os erros cometidos.

Promoverase a colaboración entre o alumnado, para que así sexan conscientes das

vantaxes de intercambiar información, unir esforzos e do apoio mutuo.

MÉTODOS DE ENSINANZA

Os principios dos que falamos anteriormente sérvenos de base para o proceso de ensino, pero non describe de
maneira precisa e concreta como ensinar, de que forma organizar a aula e ao alumnado, que métodos poñer en
práctica... A continuación pasamos a detallar máis este aspecto presentando diferentes métodos para o ensino dos
contidos propostos nesta programación didáctica.

A clase invertida

Nalgunhas partes da materia xa coñecidas propoñeráselles ás/aos alumnas/os que revisen na casa certos conceptos
básicos e utilizarase a aula para resolver dúbidas e practicar eses conceptos.

Métodos expositivos
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Fronte  á  mera  transmisión  de  contidos  (lección  maxistral)  buscarase  a  interacción  co  alumnado  (lección
comunicativa), buscando que se impliquen mediante intervencións espontáneas (ou provocadas pola persoa docente)
de forma ordenada.

Métodos demostrativos

A diferencia deste tipo de métodos con respecto aos métodos expositivos radica en que a información se centra na
explicación de exemplos prácticos que serven de modelo para a resolución de tarefas posteriores. En xeral, nas
sesións introductorias dos diferentes contidos combinaránse métodos expositivos e métodos demostrativos.

Método titorial

A idea deste método é que o alumnado traballe de forma individual e

acuda ao profesorado en busca de apoio e axuda para que o guíe. As diferentes formas de

comunicación a través de internet, utilizando por exemplo a aula virtual do centro (plataforma moldee)

e o classroom facilita a interacción continua co alumnado. Deste xeito, pode achegar as súas dúbidas ao profesor e o
profesor pode transmitir diferentes tarefas de reforzo e ampliación aos contidos traballados na aula.

Método interrogativo

As preguntas son a forma de aprendizaxe a través da cal se trata de implicar ao alumnado. Pode haber preguntas
introdutorias que nos guíen no desenvolvemento dun contido ou preguntas concretas que aparezan nas diferentes
situacións problemáticas propostas do tipo: Que ocorre se cambiamos estas condicións nun problema determinado?
As preguntas son a guía da aprendizaxe e ir respondéndoas lévanos a traballar os contidos e a acadar os obxectivos
da materia.

TIPOS DE ACTIVIDADES

As actividades son os medios nos que toman forma os principios metodolóxicos nos que se basea esta proposta
didáctica e concretan os métodos didácticos. Temos varios tipos de actividades e tarefas, en función do momento no
que se levan a cabo e da intención educativa que teñan.

Actividades de desenvolvemento

Son as tarefas que serven para traballar os novos contidos. Deben ser inicialmente máis

estruturadas e guiadas para adquirir a base que permita realizar máis adiante actividades menos estruturadas e
menos pautadas.

Actividades de reforzo e ampliación

Ante a realidade da existencia de diferentes ritmos de aprendizaxe e capacidades do alumnado faise necesario
propoñer actividades de reforzo para traballar os contidos básicos e ademais débense propoñer actividades de
ampliación para propoñer contidos relacionados coa unidade pero non pensados para todo o alumnado.

Actividades de avaliación

Calquera actividade pode ser avaliada aínda así, poden programarse actividades que especificamente teñan esa
función avaliadora. Son, por tanto, actividades nas que se tratan os contidos e os criterios de avaliación que se
queren valorar.

23/12/2022 12:34:22 Páxina 25de19



4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libros de texto (E-dixgal : Netex, Anaya e sm)

Fichas de actividades de consolidación

Fichas de actividades de reforzo

Fichas de actividades de ampliación

Materiais manipulativos (corpos xeométricos)

Caderno da/o alumna/o

Dotación da aula (encerado dixital, pupitres, encerado,...)

Ordenadores do alumno xa que estamos inmersos no proxecto da Xunta de E-dixgal

Software específico e aplicacións web (uso de Geogebra)

O desenvolvemento das clases terá lugar fundamentalmente nunha aula convenientemente equipada con encerado
dixital e encerado tradicional no que o alumnado disporá de pupitres individuais que facilitarán a mobilidade para a
realización de traballos en equipo.

Ademais tamén se utilizará os ordenadores que cada alumno ten, onde xa teñen incorporado o  software libre
necesario para o desenvolvemento das tarefas relacionadas coa materia e nos que se utilizarán tamén aplicacións
web.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación inicial lévase a cabo ao comezo do curso . A súa función é coñecer o lugar de partida dos diferentes
contidos a tratar no desenvolvemento deste curso e de cada unidade. Esta avaliación inicial poderá realizarse de
diversas maneiras a través dunha proba escrita, dun cuestionario tipo kahoot por exemplo, dunha tarefa desenvolta
na aula ou do traballo realizado en unidades previas. Será o punto de partida para o tratamento dos contidos e para
prever a necesidade de adaptacións ou a programación de actividades de reforzo ou ampliación, se fose necesario.

Levarase a cabo unha reunión co profesorado titor do curso anterior, 6º de EP, para poder coñecer así mellor as
casuísticas e necesidades de cada alumno en particular.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

7

UD 2

8

UD 3

8

UD 4

8

UD 5

8

UD 6

8

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

8

UD 10

8

Proba
escrita 100 100 100 100 100 100 100 100 70 80

Táboa de
indicadores 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

8

UD 12

8

UD 13

5

Total

100

Proba
escrita 90 100 0 90

Táboa de
indicadores 10 0 100 10

Cada trimestre valoraranse os seguintes criterios: 1. Grado de aprendizaxe: Probas escritas (90%); Control de cálculo
por trimestre para recordar os conceptos adquiridos anteriormente. (1º y 2º trimestre) (10%, está xa dentro de ese
90 das probas escritas.)

2. Traballo diario e participación na aula: Traballo cooperativo, participación activa na aula, proceso creativo ....etc...
Valorarase nun 10% no primeiro e  segundo trimestre. No tercer trimestre valorarase cun 20%

1 ª avaliación: 90% e 10%

2ª avaliación: 90% e 10%

3ª avaliación: 80% e 20%

-O peso de cada avaliación é o mesmo, polo tanto a nota final será unha media das tres avaliacións.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Cada alumna/o que non supere unha avaliación terá a oportunidade de recuperala ao inicio da seguinte avaliación a
través  dunha  proba  escrita  baseada  nos  mínimos  de  aceptación  das  unidades  didácticas  traballadas  en  dita
avaliación. Unha nota igual ou superior a 5 puntos significará que esa avaliación estará superada.

Cada alumna/o que teña algunha avaliación suspensa e non superase o curso por avaliacións deberá realizar tarefas
de  recuperación  no  período  que  segue  ata  a  avaliación  final.  Haberá  tamén unha  proba  escrita  cos  contidos
traballados ao longo do curso que son obxecto de reforzo nese período na aula e que terá un valor do 100%.

As familias serán comunicadas dos contidos que deben recuperar vía correo electrónico  a través da plataforma do
centro.
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5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non procede xa que este alumnado é o primeiro curso que realizan en Educación Secundaria.

6. Medidas de atención á diversidade

A diversidade de alumnado que nos atopamos nas aulas débese a diferentes razóns como son as seguintes: as
formas de aprender, os ritmos de aprendizaxe e de traballo, a motivación, a capacidade intelectual, a capacidade de
dispersión, a madurez, a diversidade cultural, a incorporación tardía ao sistema educativo, os coñecementos previos
e o nivel sociocultural. Isto dará lugar á utilización de diversos mecanismos de apoio e reforzo. Para o alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo poderanse realizar adaptacións curriculares e organizativas co fin de que
poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais.

Medidas de atención á diversidade:

- Ordinaria:

a) Reforzo educativo na aula, e fóra da aula con profesorado disponible en horario.

b) Exames adaptados ás capacidades do alumnado, e tempos adaptados.

c) Exención do francés para determinados alumnos de 1º da ESO.

- Específicas:

a) Adaptacións curriculares significativas

b) Educación combinada para certo tipo de alumnado, xa que o centro consta dunha aula de educación especial para
este tipo de alumnos.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión da
lectura e expresión oral e
escrita

X X X X X X X X

ET.2 - A comunicación
audiovisual e a competencia
dixital

X X X X X X X X

ET.3 - O emprendemento
social e empresarial e a
creatividade

X X X X X X X X

ET.4 - O fomento do espírito
crítico X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.5 - A educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.6 - A igualdade de xénero X X X X X X X X

ET.7 - A creatividade X X X X X X X X

ET.8 - Educación para a
saúde X X X X X X X X

ET.9 - A formación estética X X X X X X X X

ET.10 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable

X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12 UD 13

ET.1 - Comprensión da
lectura e expresión oral e
escrita

X X X X X

ET.2 - A comunicación
audiovisual e a competencia
dixital

X X X X X

ET.3 - O emprendemento
social e empresarial e a
creatividade

X X X X X

ET.4 - O fomento do espírito
crítico X X X X X

ET.5 - A educación emocional
e en valores X X X X X

ET.6 - A igualdade de xénero X X X X X

ET.7 - A creatividade X X X X X

ET.8 - Educación para a
saúde X X X X X

ET.9 - A formación estética X X X X X

ET.10 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable

X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Traballarase co alumnado o lema que nos indiquen para ese
día a través das actividades propostas .

Día das matemáticas
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Actividade Descrición

Visitarán  o  centro  algún  dos  autores  seleccionados  polo
departamento

Visita de autores literarios

Observacións:
Serán  actividades  que  reforcen  os  contidos  impartidos  na  clase  para  acadar  os  obxectivos  marcados  na
programación.
Entre as actividades complementarias e extraescolares destacaranse:
- Participación en diversos concursos e campañas organizados por entidades públicas e privadas.
- A visita ao centro de autores literarios.
- Día do libro
- O día das Matemáticas
- Día do correo
- Talleres coa asociación Rexurdir (temas como drogas, alcohol, violencia etc na adolescencia)
-Talleres de revitaliza ( comportare, etc...)

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Idoneidade das actividades propostas para acadar as aprendizaxes

Adecuación do nivel de dificultade ás características do alumnado. Facilitación do proceso de visualización, revisión
e integración dos erros cometidos por parte do alumnado

Incorporación das novas tecnoloxías ao proceso de ensino-aprendizaxe de maneira efectiva

Combinación do traballo individual e en equipo de xeito eficiente

Participación activa de todo o alumnado

Adecuación dos diferentes procedementos e instrumentos de avaliación son eficaces

Ofrecemento ao alumnado de forma rápida do resultado das probas

Facilitación a cada alumna/o a axuda individualizada que precisa

Atención adecuada á diversidade do alumnado

Información do proceso de ensino-aprendizaxe ao alumnado, persoa titora e familias

Implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación

Comunicación apropiada coa familia por parte de profesorado

Ademais da avaliación das aprendizaxes do alumnado tal e como nos indica o decreto 217/2022 no seu artigo 24.4
(CAPÍTULO IV) hai que avaliar "os procesos de ensino" e a propia "práctica docente", para o que se establecerán
"indicadores de logro". Estes indicadores de logro establecidos valoraranse en catro niveis do xeito que segue:
excelente/conseguido/mellorable/non acadado.

Descrición:

23/12/2022 12:34:30 Páxina 25de24



8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O procedemento de revisión e avaliación da programación didáctica será realizada polas persoas docentes implicadas
no desenvolvemento da materia deste curso. Analizaranse fundamentalmente adecuación  da secuenciación e da
temporalización, o logro dos mínimos de consecución establecidos para os diferentes criterios de avaliación e a
adecuación dos procedementos de recuperación establecidos para as diferentes avaliacións.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Coa incorporación da materia de Relixión ao currículo de Educación Secundaria Obrigatoria, a lexislación educativa en
España é coherente coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que recoñece o dereito de todos a un
tempo educación integral e o dereito preferente das familias para elixir o tipo de educación que haberá de darse aos
seus fillos e fillas. Estes dereitos e liberdades fundamentais están así recoñecidos no Pacto Internacional de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais de 1966 e a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea do 2000. A LOMLOE,
ademais, no primeiro apartado do seu primeiro artigo, asegurou o cumprimento efectivo dos dereitos da infancia
segundo o establecido na Convención sobre os Dereitos do Neno. Son referencias básicas do dereito internacional
ratificadas polo Estado español. Cúmprese así o establecido na Constitución española de 1978 no seu Título primeiro
sobre dereitos e liberdades fundamentais, no referido á liberdade relixiosa e o dereito á educación. Neste marco, o
ensino da Relixión Católica proponse como materia curricular de oferta obrigatoria para os centros escolares e de
libre elección para as familias. Forma parte da proposta educativa necesaria para o pleno desenvolvemento da
personalidade dos alumnos e alumnas. O currículo da materia de Relixión Católica é resultado dun fecundo diálogo da
Teoloxía, fonte epistemolóxica que proporciona os saberes básicos esenciais para unha formación integral na escola
inspirada na visión cristiá da vida, con outras fontes curriculares, especialmente a psicopedagóxica, que orientan o
necesario proceso educativo na Educación Secundaria Obrigatoria.  O deseño curricular da materia de Relixión
Católica tivo en conta o contexto global que está a vivir a educación nas primeiras décadas do século XXI: dialogou co
marco europeo de educación nas súas competencias clave de 2018 e quere integrarse no seu horizonte de 2025,
deixouse  interpelar  pola  sensibilidade  dos  obxectivos  de  desenvolvemento  sostible  e  a  cidadanía  global  e
intercultural, e tivo en conta a oportunidade de re-imaxinar os futuros da educación priorizando o aprender a ser e a
vivir  con outros. Á vez, deixouse afectar polos compromisos do Pacto Educativo Global,  promovido pola Igrexa
católica, que subliña a centralidade da persoa nos procesos educativos, escóitaa das novas xeracións, a acollida de
todas as realidades persoais e culturais, a promoción da muller, a responsabilidade da familia, a educación para unha
nova política e economía e o coidado da casa común. Especialmente, o currículo de Relixión Católica ábrese ás
iniciativas eclesiais da Misión 4.7, sobre a ecoloxía integral, e do Alto Comisionado para a Fraternidade Humana
conformado por diversas relixións para construír a casa común e a paz mundial. Desta maneira, o ensino da relixión
católica, mantendo a súa peculiaridade e a esencia do diálogo fe-cultura e fe-razón que a caracterizou na democracia,
acolle os signos dos tempos e responde os desafíos da educación neste século XXI.

Facilítase unha aprendizaxe competencial dos contidos apresos, de maneira que as aprendizaxes sexan útiles paira a
vida dos alumnos, contribuíndo á súa formación integral e á súa inserción social.

A abordaxe dos contidos faise a través de actividades que susciten o interese dos alumnos, que promovan o diálogo e
que buscan expor cuestións que fagan reflexionar sobre os grandes interrogantes vitais. Antes de abordar os novos
contidos detéctanse os coñecementos previos do alumnado.

O Proxecto é modular e flexible o que permite a creación de itinerarios de aprendizaxe que se adaptan ás particulares
do novo currículo. Baséase no Deseño Universal de Aprendizaxe (DUA), paira definir as situacións de aprendizaxe, os
retos,  os escenarios cooperativos,  as estratexias de pensamento,  facendo accesible a aprendizaxe a todos os
alumnos.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Identificar,  valorar  e  expresar  os
elementos  crave  da  dignidade  e  identidade
persoal a través da interpretación de biografías
significativas, para asumir a propia dignidade e
aceptar a identidade persoal,  respectar a dos
outros, e desenvolver con liberdade un proxecto
de vida con sentido.

1-3 1-4 1-2-4-5 2-3 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Valorar  a  condición  relacional  do  ser
humano, desenvolvendo destrezas e actitudes
sociais  orientadas  á  xustiza  e  á  mellora  da
convivencia tendo en conta o maxisterio social
da Iglesia,  para aprender a vivir  con outros e
contr ibuír  á  fraternidade  universal  e  a
sustentabilidade do planeta.

2-5 3 5 3 3 1-2-4 1

OBX3  -  Asumir  os  desafíos  da  humanidade
desde unha perspectiva inclusiva recoñecendo
as  neces idades  ind iv idua i s  e  soc ia i s ,
discerníndoos coas claves do ¿Reino de Deus¿,
para implicarse persoal e profesionalmente na
transformación social e o logro do ben común.

1-5 3 1 3 3-4 1 3

OBX4  -  Interpretar  e  admirar  o  patrimonio
cultural  nas  súas  diferentes  expresións,
recoñecendo que son portadoras de identidades
e sentido, apreciando como o cristianismo se ha
encarnado  en  manifestacións  diversas,  para
desenvolver sentido de pertenza, participar na
construción  da  convivencia  e  promover  o
diálogo  intercultural  no  marco  dos  dereitos
humanos.

4 3 2-3 3 1-2-4

OBX5  -  Recoñecer  e  apreciar  a  propia
interioridade,  a  experiencia  espiritual  e
relixiosa,  presente  en  todas  as  culturas  e
sociedades,  comprendendo  a  experiencia  de
personaxes  re levantes  e  va lorando  as
posibilidades  do  relixioso,  para  discernir
posibles respostas ás preguntas sobre o sentido
da  vida,  e  favorecer  o  respecto  entre  as
diferentes tradicións relixiosas.

1 1-3-5 3 2 1-3

OBX6  -  Identificar  e  comprender  os  contidos
esenciais  da Teoloxía cristiá,  contemplando e
valorando a contribución da tradición cristiá á
procura  da  verdade,  para  dispoñer  dunha
síntese  do  cristianismo  que  permita  dialogar
con  ou t ras  t r ad i c i óns ,  pa rad igmas  e
cosmovisións.

2-3 4 1 4-5 1-4 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X. As miñas pertenzas1 5

Todas as persoas necesitamos raíces,
pertenzas, que contribúen a conformar a
nosa identidade. Esta situación de
aprendizaxe pretende que o alumno
identifique, recoñeza e valore
a súa propia rede de vínculos constitutivos.

12

XAtoparse e recoñecerse2 4
Todas as persoas necesitan saberse
significativas paira alguén.
Nesta situación de aprendizaxe os alumnos
comprenderán a importancia de relacións

12
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XAtoparse e recoñecerse2 4auténticas paira ir conformando a
identidade persoal. 12

XAo encontro dos demais3 4

Todas as persoas temos os mesmos
dereitos e dignidade e una
identidade propia, que paira os cristiáns
provén de ser creados por Deus
Nesta situación de aprendizaxe os alumnos
descubrirán a igual dignidade todos os
seres humanos e a responsabilidade do
coidado da Casa común.

12

Ritos e costumes X4 4

Todas as persoas e culturas temos una
serie de ritos e costumes coa que
expresamos a nosa identidade cultural.
Nesta
situación de aprendizaxe os alumnos
descubrirán que, a pesar de a diversidade
de ritos, pola súa forza simbólica, serven
para expresar actitudes profundas cara a
un mesmo, os demais ou Deus.

12

Encontros que se narran X5 4

O ser humano comunícase, consigo mesmo
e cos demais, a través da palabra. Da
mesma maneira Deus comunícase co
ser humano a través da natureza, no
interior de cada ser humano e a través do
texto bíblico. Nesta situación
deaaprendizaxe os alumnos descubrirán o
valor da palabra, paira o encontro cos
demais e con Deus

12

A cultura, lugar de encontro X6 4

Todas as relacións que establecemos as
persoas veñen determinadas pola
mediación cultural Nesta situación de
aprendizaxe os alumnos descubrirán que as
expresións artísticas e culturas son una
posibilidade de encontro cun mesmo, cos
outros e con Deus.

12

XO encontro con Xesús7 5

Na biografía de cada persoa prodúcense
encontros que nos impactan ou que nos
transforman. Os encontros con Xesús tiñan
esa capacidade. Nesta situación de
aprendizaxe os alumnos descubrirán que os
encontros con Xesús eran consecuencia da
súa relación con Deus e como o seguimento
cristián, tamén na actualidade
fundaméntase no encontro con Xesús.

14

XUnha Igrexa que sae ao
encontro8 5

Necesitamos do encontro cos outros paira
noso dearrollo persoal. A Igrexa, cumprindo
o mandato de Xesús, debe prestar máis
tención ás persoas excluídas. Nesta
situación de aprendizaxe os alumnos
descubrirán, seguindo o exemplo de Xesús,
a importancia de saír ao encontro das
persoas necesitadas.

14
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

. As miñas pertenzas

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Describir e aceptar os trazos e dimensións
fundamentais da identidade persoal, analizando
relatos bíblicos de vocación e misión, así como
outras biografías significativas.

Relaciona o sentimento de pertenza co
vínculo que establecemos cun grupo de
persoas e a influencia na identidade
persoal e reflexiona sobre a autoimagen
que ten de si.

CA1.4 - Desenvolver empatía e recoñecemento da
diversidade persoal e social, inspirándose no ser
relacional de Deus, manifestado na historia da
salvación.

Descobre que Xesús participou en
diferentes grupos e identifica aos
membros do grupo dos Apóstolos.

CA1.7 - Situar e interpretar as expresións culturais e
as súas linguaxes nos seus contextos históricos,
apreciando a súa contribución á identidade persoal e
social e aos Dereitos Humanos, facilitando a
convivencia e o diálogo intercultural.

Expresa a importancia do lugar de
residencia na construción da identidade
persoal e imaxina que contornas resultan
máis humanizadores.

CA1.9 - Valorar a experiencia espiritual e relixiosa
como dimensión humana e social propia de todos os
pobos e culturas, coñecendo a especificidade da
espiritualidade xudeocristiana e doutras relixións.

Establece a relación entre experiencias
vitais e a pregunta polo sentido.

CA1.10 - Respectar as diferentes igrexas e tradicións
relixiosas, coñecendo e valorando as crenzas, ritos,
símbolos e principios de cada unha delas, tendo
elementos de xuízo persoal que favorezan o diálogo
interrelixioso.

Identifica a diversidade relixiosa e cultural
presente no seu grupo-clase e considera a
proporción de persoas que profesan una
relixión.

CA1.11 - Identificar a Xesucristo como núcleo
esencial do cristianismo, e a Biblia como libro do
Pobo de Deus, valorando as súas achegas á vida das
persoas e as sociedades.

Identifica os lugares asociados á vida e
misión de Xesús, recoñece a presenza do
relixioso en tempos de Jesús e
seleccionar os datos biográficos que
axudan a recoñecer a Xesús.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Trazos e dimensións fundamentais da vida humana en relación coa visión cristiá da persoa.

- Relatos bíblicos e biografías sobre vocación e misión.

- A espiritualidade e a experiencia relixiosa como realización humana e social. A súa relación cos sacramentos.

- Aprecio da oración e a contemplación na tradición xudeocristiana e outras relixións como encontro coa bondade, a
verdade e a beleza e posibilidade para o diálogo intercultural e interrelixioso.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.
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Contidos

- A Biblia, Palabra de Deus en palabras humanas que narra a relación entre Deus e o seu Pobo, a súa composición e
xéneros literarios.

- As claves bíblicas de Alianza, Pobo, e Historia na comprensión da dimensión creatural e relacional da persoa e as
súas consecuencias.

- Xesucristo, revelación plena de Deus e acontecemento e salvación para a humanidade.

- María, Nai de Xesús e Nai da Iglesia, testemuña da fe.

- Comprensión dos símbolos e as celebracións da liturxia cristiá, dos sacramentos e da súa teoloxía.

- Estratexias de análises de obras de contido relixioso en distintas linguaxes, apreciando a achega do cristianismo á
cultura.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Xesucristo e a súa relación cos grupos sociais e relixiosos da época, e a súa opción preferente polas persoas máis
desfavorecidas.

- As diversas igrexas e comunidades cristiás coas súas propostas éticas para a vida en sociedade.

- A valoración positiva da Igrexa cara á diversidade relixiosa e as súas expresións.

2

Título da UDUD

Atoparse e recoñecerse

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Describir e aceptar os trazos e dimensións
fundamentais da identidade persoal, analizando
relatos bíblicos de vocación e misión, así como
outras biografías significativas.

Relaciona o autoconcepto e a percepción
que os outros teñen dun mesmo coa
identidade persoal

CA1.2 - Identificar as características da visión bíblica
sobre o ser humano, relacionándoa coa dignidade
persoal, recoñecéndoa nos outros.

Descobre, na tradición bíblica, a relación
entre o nome propio coa vocación persoal
e identifica o mandamento do amor como
norma relacional cun mesmo e cos
demais

CA1.3 - Adquirir habilidades e actitudes de relación
con outros, poñendo en práctica estratexias
efectivas de reflexión e de comunicación, de axuda
mutua, de participación e de inclusión, orientadas á
mellora da convivencia na familia e na escola como
expresión da fraternidade universal.

Comprende a importancia do respecto e
de establecer normas paira a mellora da
convivencia e extrae conclusións sobre a
ecodependencia do ser humano á luz da
ecoloxía integral e do relato da Xénese

CA1.4 - Desenvolver empatía e recoñecemento da
diversidade persoal e social, inspirándose no ser
relacional de Deus, manifestado na historia da
salvación.

Recoñecer na iniciativa dun Deus que
salgue ao encontro redentor a orixe da
historia da salvación

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Trazos e dimensións fundamentais da vida humana en relación coa visión cristiá da persoa.

- Relacións fundamentais da persoa: consigo mesma, cos demais, coa natureza e con Deus.

- Relatos bíblicos e biografías sobre vocación e misión.

- Habilidades e actitudes de escoita, empatía e expresión asertiva para unha comunicación interpersoal.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- As claves bíblicas de Alianza, Pobo, e Historia na comprensión da dimensión creatural e relacional da persoa e as
súas consecuencias.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

3

Título da UDUD

Ao encontro dos demais

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.2 - Identificar as características da visión bíblica
sobre o ser humano, relacionándoa coa dignidade
persoal, recoñecéndoa nos outros.

Relaciona a dignidade, igual en todos os
seres humanos, na creación a imaxe e
semellanza de Deus

CA1.11 - Identificar a Xesucristo como núcleo
esencial do cristianismo, e a Biblia como libro do
Pobo de Deus, valorando as súas achegas á vida das
persoas e as sociedades.

Identifica os lugares asociados á vida e
misión de Xesús

TI 70

CA1.3 - Adquirir habilidades e actitudes de relación
con outros, poñendo en práctica estratexias
efectivas de reflexión e de comunicación, de axuda
mutua, de participación e de inclusión, orientadas á
mellora da convivencia na familia e na escola como
expresión da fraternidade universal.

Extrae conclusións, en diálogo coa
ciencia, sobre  importancia do coidado da
natureza e coñece o maxisterio da Igrexa
sobre a ecoloxía integral a partir da
encíclica Laudato Si¿

CA1.4 - Desenvolver empatía e recoñecemento da
diversidade persoal e social, inspirándose no ser
relacional de Deus, manifestado na historia da
salvación.

Valora a diversidade persoal, racial e
cultural recoñecendo a igual dignidade de
todos os seres humanos e comprende o
alcance e significado antropolóxico, social
e teolóxico dos encontros de Xesús

CA1.5 - Xerar actitudes de xustiza e solidariedade,
respectando a diversidade e tomando conciencia da
responsabilidade compartida e a común pertenza, no
horizonte do Reino de Deus.

Recoñece na fraternidad universal, que se
segue da filiación divina, a razón
eclesial pola que, a pesar da diversidade,
todos pertencemos a unha familia común

CA1.9 - Valorar a experiencia espiritual e relixiosa
como dimensión humana e social propia de todos os
pobos e culturas, coñecendo a especificidade da
espiritualidade xudeocristiana e doutras relixións.

Descobre a importancia da oración e o
coidado da interioridade na misión de
Xesús
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.12 - Elaborar unha primeira síntese da fe cristiá,
subliñando a súa capacidade para o diálogo entre a
fe e a razón, entre a fe e a cultura, mantendo as
conviccións propias con pleno respecto ás dos
outros.

Profunda, a partir da creación do ser
humano, no diálogo ciencia-fe

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Relacións fundamentais da persoa: consigo mesma, cos demais, coa natureza e con Deus.

- Relatos bíblicos e biografías sobre vocación e misión.

- Habilidades e actitudes de escoita, empatía e expresión asertiva para unha comunicación interpersoal.

- A espiritualidade e a experiencia relixiosa como realización humana e social. A súa relación cos sacramentos.

- Aprecio da oración e a contemplación na tradición xudeocristiana e outras relixións como encontro coa bondade, a
verdade e a beleza e posibilidade para o diálogo intercultural e interrelixioso.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A Biblia, Palabra de Deus en palabras humanas que narra a relación entre Deus e o seu Pobo, a súa composición e
xéneros literarios.

- As claves bíblicas de Alianza, Pobo, e Historia na comprensión da dimensión creatural e relacional da persoa e as
súas consecuencias.

- Xesucristo, revelación plena de Deus e acontecemento e salvación para a humanidade.

- A proposta ética e relixiosa do Reino de Deus en sociedades plurais.

- María, Nai de Xesús e Nai da Iglesia, testemuña da fe.

- A experiencia e as crenzas cristiás expresadas no Credo da Igrexa católica.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Xesucristo e a súa relación cos grupos sociais e relixiosos da época, e a súa opción preferente polas persoas máis
desfavorecidas.

- As diversas igrexas e comunidades cristiás coas súas propostas éticas para a vida en sociedade.

4

Título da UDUD

Ritos e costumes

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.7 - Situar e interpretar as expresións culturais e
as súas linguaxes nos seus contextos históricos,
apreciando a súa contribución á identidade persoal e
social e aos Dereitos Humanos, facilitando a
convivencia e o diálogo intercultural.

Sabe o significado dalgúns ritos e
oracións propias do cristianismo e coñece
os símbolos dos sacramentos a súa orixe
e o significados bíblicos dalgúns xestos

TI 70

CA1.9 - Valorar a experiencia espiritual e relixiosa
como dimensión humana e social propia de todos os
pobos e culturas, coñecendo a especificidade da
espiritualidade xudeocristiana e doutras relixións.

Relaciona o modo de vida dos monxes
coa experiencia espiritual que o sustenta
e identifica o sentido cristián da oración

CA1.10 - Respectar as diferentes igrexas e tradicións
relixiosas, coñecendo e valorando as crenzas, ritos,
símbolos e principios de cada unha delas, tendo
elementos de xuízo persoal que favorezan o diálogo
interrelixioso.

Coñece os diferentes tipos de ritos,
comúns ás relixións, e exemplos de
celebracións de diferentes confesións

CA1.11 - Identificar a Xesucristo como núcleo
esencial do cristianismo, e a Biblia como libro do
Pobo de Deus, valorando as súas achegas á vida das
persoas e as sociedades.

Descobre o comportamento de Xesús
respecto das normas e ritos do pobo de
Israel.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- A espiritualidade e a experiencia relixiosa como realización humana e social. A súa relación cos sacramentos.

- Aprecio da oración e a contemplación na tradición xudeocristiana e outras relixións como encontro coa bondade, a
verdade e a beleza e posibilidade para o diálogo intercultural e interrelixioso.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A Biblia, Palabra de Deus en palabras humanas que narra a relación entre Deus e o seu Pobo, a súa composición e
xéneros literarios.

- Xesucristo, revelación plena de Deus e acontecemento e salvación para a humanidade.

- María, Nai de Xesús e Nai da Iglesia, testemuña da fe.

- Comprensión dos símbolos e as celebracións da liturxia cristiá, dos sacramentos e da súa teoloxía.

- Estratexias de análises de obras de contido relixioso en distintas linguaxes, apreciando a achega do cristianismo á
cultura.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Xesucristo e a súa relación cos grupos sociais e relixiosos da época, e a súa opción preferente polas persoas máis
desfavorecidas.

- As diversas igrexas e comunidades cristiás coas súas propostas éticas para a vida en sociedade.

- A valoración positiva da Igrexa cara á diversidade relixiosa e as súas expresións.
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5

Título da UDUD

Encontros que se narran

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.2 - Identificar as características da visión bíblica
sobre o ser humano, relacionándoa coa dignidade
persoal, recoñecéndoa nos outros.

Analiza como o encontro persoal con
Jesús transforma ás persoas

CA1.7 - Situar e interpretar as expresións culturais e
as súas linguaxes nos seus contextos históricos,
apreciando a súa contribución á identidade persoal e
social e aos Dereitos Humanos, facilitando a
convivencia e o diálogo intercultural.

Relaciona as narracións, orais e escritas,
nos seus xéneros literarios, como
transmisoras da identidade, cultura e
cosmovisión relixiosa entre persoas e
xeracións

TI 70

CA1.1 - Describir e aceptar os trazos e dimensións
fundamentais da identidade persoal, analizando
relatos bíblicos de vocación e misión, así como
outras biografías significativas.

Entende a posibilidade da relación e a
comunicación con Deus como dimensión
fundamental no ser humano

CA1.3 - Adquirir habilidades e actitudes de relación
con outros, poñendo en práctica estratexias
efectivas de reflexión e de comunicación, de axuda
mutua, de participación e de inclusión, orientadas á
mellora da convivencia na familia e na escola como
expresión da fraternidade universal.

Comprende a importancia da
comunicación e a escoita para o
desenvolvemento personal e descubre
como a tradición bíblica e o Maxisterio de
Igrexa comprenden a natureza como
manifestación de Deus

CA1.9 - Valorar a experiencia espiritual e relixiosa
como dimensión humana e social propia de todos os
pobos e culturas, coñecendo a especificidade da
espiritualidade xudeocristiana e doutras relixións.

Comprende o sentimento relixioso que
suscita a contemplación da natureza

CA1.11 - Identificar a Xesucristo como núcleo
esencial do cristianismo, e a Biblia como libro do
Pobo de Deus, valorando as súas achegas á vida das
persoas e as sociedades.

Recoñece a Biblia, como expresión da
comunicación e relación de Deus co pobo
de Israel e o ser humano e identifica a
*Xesucristo como a comunicación
definitiva de Deus

CA1.12 - Elaborar unha primeira síntese da fe cristiá,
subliñando a súa capacidade para o diálogo entre a
fe e a razón, entre a fe e a cultura, mantendo as
conviccións propias con pleno respecto ás dos
outros.

Profunda, á mantenta do coidado da
natureza, no diálogo ciencia-fe

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Trazos e dimensións fundamentais da vida humana en relación coa visión cristiá da persoa.

- Relacións fundamentais da persoa: consigo mesma, cos demais, coa natureza e con Deus.

- Relatos bíblicos e biografías sobre vocación e misión.

- Habilidades e actitudes de escoita, empatía e expresión asertiva para unha comunicación interpersoal.
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Contidos

- A espiritualidade e a experiencia relixiosa como realización humana e social. A súa relación cos sacramentos.

- Aprecio da oración e a contemplación na tradición xudeocristiana e outras relixións como encontro coa bondade, a
verdade e a beleza e posibilidade para o diálogo intercultural e interrelixioso.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A Biblia, Palabra de Deus en palabras humanas que narra a relación entre Deus e o seu Pobo, a súa composición e
xéneros literarios.

- Xesucristo, revelación plena de Deus e acontecemento e salvación para a humanidade.

- María, Nai de Xesús e Nai da Iglesia, testemuña da fe.

- A experiencia e as crenzas cristiás expresadas no Credo da Igrexa católica.

- Comprensión dos símbolos e as celebracións da liturxia cristiá, dos sacramentos e da súa teoloxía.

- Estratexias de análises de obras de contido relixioso en distintas linguaxes, apreciando a achega do cristianismo á
cultura.

6

Título da UDUD

A cultura, lugar de encontro

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.8 - Razoar como a fe cristiá, no presente e ao
longo da historia, fíxose cultura, interpretando o
patrimonio literario, artístico e cultural e valorándoo
como expresión da encarnación da mensaxe cristiá
en diferentes linguaxes.

Recoñece os elementos cristiáns
presentes na nosa cultura, a súa orixe e
significado e comprende o significado dos
símbolos e a experiencia relixiosa que os
xerou e que transmiten

TI 70

CA1.7 - Situar e interpretar as expresións culturais e
as súas linguaxes nos seus contextos históricos,
apreciando a súa contribución á identidade persoal e
social e aos Dereitos Humanos, facilitando a
convivencia e o diálogo intercultural.

Comprende a cultura como portadora de
identidades e sentido tomando conciencia
do carácter universal da mensaxe cristiá
e a súa capacidade de inculturarse en
diferentes sociedades

CA1.12 - Elaborar unha primeira síntese da fe cristiá,
subliñando a súa capacidade para o diálogo entre a
fe e a razón, entre a fe e a cultura, mantendo as
conviccións propias con pleno respecto ás dos
outros.

Profunda, á mantenta da arte relixioso, no
diálogo fe-cultura

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A Biblia, Palabra de Deus en palabras humanas que narra a relación entre Deus e o seu Pobo, a súa composición e
xéneros literarios.

- A experiencia e as crenzas cristiás expresadas no Credo da Igrexa católica.
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Contidos

- Comprensión dos símbolos e as celebracións da liturxia cristiá, dos sacramentos e da súa teoloxía.

- Estratexias de análises de obras de contido relixioso en distintas linguaxes, apreciando a achega do cristianismo á
cultura.

7

Título da UDUD

O encontro con Xesús

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.5 - Xerar actitudes de xustiza e solidariedade,
respectando a diversidade e tomando conciencia da
responsabilidade compartida e a común pertenza, no
horizonte do Reino de Deus.

Coñece que o anuncio do Reino se realíza
en categorías comprensibles e próximas a
quen vai dirixido a mensaxe

CA1.11 - Identificar a Xesucristo como núcleo
esencial do cristianismo, e a Biblia como libro do
Pobo de Deus, valorando as súas achegas á vida das
persoas e as sociedades.

Identifica a Xesús como a revelación
plena do ser de Deus

TI 70

CA1.2 - Identificar as características da visión bíblica
sobre o ser humano, relacionándoa coa dignidade
persoal, recoñecéndoa nos outros.

Recoñece como o encontro con Xesús
suscita una transformación persoal

CA1.3 - Adquirir habilidades e actitudes de relación
con outros, poñendo en práctica estratexias
efectivas de reflexión e de comunicación, de axuda
mutua, de participación e de inclusión, orientadas á
mellora da convivencia na familia e na escola como
expresión da fraternidade universal.

Recoñece a influencia na construción da
identidade persoal do encontro con
algunhas persoas significativas

CA1.6 - Analizar as necesidades sociais, identificando
as situacións de inxustiza, violencia e discriminación,
coas súas causas, discerníndoaas segundo o
proxecto do Reino de Deus, implicándose en
propostas de transformación social.

Analiza situacións de inxustiza na súa
contorna e propón accións en favor dos
máis desfavorecidos

CA1.8 - Razoar como a fe cristiá, no presente e ao
longo da historia, fíxose cultura, interpretando o
patrimonio literario, artístico e cultural e valorándoo
como expresión da encarnación da mensaxe cristiá
en diferentes linguaxes.

Analiza obras de arte comprendendo o
significado dos símbolos e a experiencia
relixiosa que as xerou e que transmiten

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Relacións fundamentais da persoa: consigo mesma, cos demais, coa natureza e con Deus.

- Relatos bíblicos e biografías sobre vocación e misión.

- Habilidades e actitudes de escoita, empatía e expresión asertiva para unha comunicación interpersoal.
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Contidos

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A Biblia, Palabra de Deus en palabras humanas que narra a relación entre Deus e o seu Pobo, a súa composición e
xéneros literarios.

- Xesucristo, revelación plena de Deus e acontecemento e salvación para a humanidade.

- A proposta ética e relixiosa do Reino de Deus en sociedades plurais.

- María, Nai de Xesús e Nai da Iglesia, testemuña da fe.

- Comprensión dos símbolos e as celebracións da liturxia cristiá, dos sacramentos e da súa teoloxía.

- Estratexias de análises de obras de contido relixioso en distintas linguaxes, apreciando a achega do cristianismo á
cultura.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Dinámicas persoais e sociais que dificultan ou impiden a construción do ben común, á luz do Evanxeo e da
Tradición cristiá.

- As diversas igrexas e comunidades cristiás coas súas propostas éticas para a vida en sociedade.

- Situacións próximas de inxustiza e exclusión analizadas criticamente desde o maxisterio social da Igrexa.

- Proxectos sociais da Igrexa ao longo da súa historia e a súa achega á inclusión social e á ecoloxía integral.

8

Título da UDUD

Unha Igrexa que sae ao encontro

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.5 - Xerar actitudes de xustiza e solidariedade,
respectando a diversidade e tomando conciencia da
responsabilidade compartida e a común pertenza, no
horizonte do Reino de Deus.

Relaciona o anuncio do Reino de Deus coa
misión que Jesús encomendou aos seus
discípulos e á Igrexa

CA1.10 - Respectar as diferentes igrexas e tradicións
relixiosas, coñecendo e valorando as crenzas, ritos,
símbolos e principios de cada unha delas, tendo
elementos de xuízo persoal que favorezan o diálogo
interrelixioso.

Coñece que o diálogo interrelixioso e o
ecumenismo son consecuencia do
mandato de Jesús

TI 70

CA1.3 - Adquirir habilidades e actitudes de relación
con outros, poñendo en práctica estratexias
efectivas de reflexión e de comunicación, de axuda
mutua, de participación e de inclusión, orientadas á
mellora da convivencia na familia e na escola como
expresión da fraternidade universal.

Extrae conclusións sobre a
ecodependencia do ser humano á luz da
ecoloxía integral e das conclusións do
Sínodo da Amazonía

CA1.6 - Analizar as necesidades sociais, identificando
as situacións de inxustiza, violencia e discriminación,
coas súas causas, discerníndoaas segundo o
proxecto do Reino de Deus, implicándose en
propostas de transformación social.

Implícase en proxectos de axuda a
persoas necesitadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Razoar como a fe cristiá, no presente e ao
longo da historia, fíxose cultura, interpretando o
patrimonio literario, artístico e cultural e valorándoo
como expresión da encarnación da mensaxe cristiá
en diferentes linguaxes.

Comprende as redes sociais e o mundo
dixital como una expresión cultural
contemporánea coa que o Evanxeo tamén
pode dialogar

CA1.12 - Elaborar unha primeira síntese da fe cristiá,
subliñando a súa capacidade para o diálogo entre a
fe e a razón, entre a fe e a cultura, mantendo as
conviccións propias con pleno respecto ás dos
outros.

Comprende a fe como una resposta ao
encontro persoal con Xesús que se vive
na comuñón de fe coa Igrexa

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Relacións fundamentais da persoa: consigo mesma, cos demais, coa natureza e con Deus.

- Habilidades e actitudes de escoita, empatía e expresión asertiva para unha comunicación interpersoal.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A proposta ética e relixiosa do Reino de Deus en sociedades plurais.

- A experiencia e as crenzas cristiás expresadas no Credo da Igrexa católica.

- Comprensión dos símbolos e as celebracións da liturxia cristiá, dos sacramentos e da súa teoloxía.

- Estratexias de análises de obras de contido relixioso en distintas linguaxes, apreciando a achega do cristianismo á
cultura.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Dinámicas persoais e sociais que dificultan ou impiden a construción do ben común, á luz do Evanxeo e da
Tradición cristiá.

- As diversas igrexas e comunidades cristiás coas súas propostas éticas para a vida en sociedade.

- A valoración positiva da Igrexa cara á diversidade relixiosa e as súas expresións.

- Situacións próximas de inxustiza e exclusión analizadas criticamente desde o maxisterio social da Igrexa.

- Proxectos sociais da Igrexa ao longo da súa historia e a súa achega á inclusión social e á ecoloxía integral.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A adquisición e o desenvolvemento das competencias crave do Perfil de saída do alumnado ao termo do ensino
básico, que se concretan nas competencias específicas de cada materia ou ámbito da etapa, veranse favorecidos por
metodoloxías  didácticas  que  recoñezan  ao  alumnado  como  axente  da  súa  propia  aprendizaxe.  Paira  iso  é
imprescindible a implementación de propostas pedagóxicas que, partindo dos centros de interese dos alumnos e
alumnas, permítanlles construír o coñecemento con autonomía e creatividade desde as súas propias aprendizaxes e
experiencias. As situacións de aprendizaxe representan una ferramenta eficaz paira

integrar os elementos curriculares das distintas materias ou ámbitos mediante tarefas e actividades significativas e
relevantes paira resolver problemas de maneira creativa e cooperativa, reforzando a autoestima, a autonomía, a
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reflexión crítica e a responsabilidade.

Para que a adquisición das competencias sexa efectiva, ditas situacións deben estar ben contextualizadas e ser
respectuosas coas experiencias do alumnado e as súas diferentes formas de comprender a realidade. Así mesmo,
deben estar compostas por tarefas complexas cuxa resolución leve a construción de novas aprendizaxes. Con estas
situacións búscase ofrecer ao alumnado a oportunidade de conectar e aplicar o apreso en contextos próximos á vida
real. Así expostas, as situacións constitúen un compoñente que, aliñado cos principios do Deseño universal paira

a aprendizaxe, permite aprender a aprender e sentar as bases paira a aprendizaxe ao longo da vida, fomentando
procesos pedagóxicos flexibles e accesibles que se axusten ás necesidades, as características e os diferentes ritmos
de aprendizaxe do alumnado.

O deseño destas situacións debe supor a transferencia das aprendizaxes

adquiridas por parte do alumnado, posibilitando a articulación coherente e eficaz dos distintos coñecementos,
destrezas e actitudes propios desta etapa. As situacións deben partir  da formulación duns obxectivos claros e
precisos que integren diversos saberes básicos.  Ademais,  deben propor  tarefas  ou actividades que favorezan
diferentes tipos de agrupamientos, desde o traballo individual ao traballo en grupos, permitindo que o alumnado
asuma responsabilidades persoais e actúe de forma cooperativa na resolución creativa do reto exposto. A súa posta
en práctica debe

implicar a produción e a interacción verbal e incluír o uso de recursos auténticos en distintos soportes e formatos,
tanto analóxicos como dixitais. As situacións de aprendizaxe deben fomentar aspectos relacionados co interese
común, a sustentabilidade ou a convivencia democrática, esenciais para que o alumnado sexa capaz de responder
con eficacia aos retos do século XXI.

As formulacións metodológicos desta materia fundaméntanse, globalmente, na atención personalizada ao alumnado,
na diversidade de actividades, estratexias, recursos e outros métodos didácticos; no coidado do desenvolvemento
emocional e cognitivo do alumnado respectando o seu ritmo evolutivo; na aprendizaxe individualizada e cooperativa;
na relación das aprendizaxes coa contorna, nun enfoque competencial orientado á acción, o emprendimiento e a
aplicación dos saberes.

Será necesario ter en conta as condicións persoais, sociais e culturais de todos os alumnos e alumnas paira detectar
necesidades específicas e propor accións de reforzo ou ampliación, flexibilizando os procesos e garantindo a inclusión
de todo o alumnado. A avaliación compréndese como parte deste proceso de ensino e aprendizaxe. A materia de
Relixión Católica confire una insubstituíble responsabilidade á figura do docente cuxa intervención é esencial na
xestión do proceso de ensino, tanto na súa

programación como no seu desenvolvemento e avaliación.

A didáctica da materia de Relixión Católica exposta en termos dun

currículo competencial haberá de promover o protagonismo do alumnado no seu propio proceso de aprendizaxe.
Algúns dos pasos a seguir nas secuencias de aprendizaxe

son:

- Partir da experiencia concreta do alumno e a alumna, e da súa realidade

persoal, familiar, social e cultural;

- Identificar e formular con pensamento crítico os interrogantes e cuestións que suscitan estas situacións;

- Buscar, analizar e contrastar as experiencias e interrogantes, con fontes

bíblicas, o Maxisterio eclesial, o patrimonio artístico, e outras referencias do

diálogo fe-cultura;
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-  Elaborar  respostas  persoais  e  sociais  desde a  liberdade individual  con  pleno  respecto  ás  ideas  dos  demais,
contrastadas cos principios do

ensino social da Igrexa;

- Dialogar con outras cosmovisións e relixións, paira a construción da vida en sociedades plurais e democráticas
baseadas no ben común;

- Comunicar con asertividad e empatía as ideas e crenzas propias utilizando con creatividade diversos linguaxes;

- Aplicar este proceso formativo na construción da identidade persoal e do proxecto vital como preparación paira a
aprendizaxe paira toda a vida, e na ransformación social.

A diversidade de metodoloxías activas que se poden aplicar haberán de ter en conta os pasos deste itinerario
pedagóxico e as competencias específicas, os criterios de avaliación e os saberes básicos, é dicir, as aprendizaxes
esenciais desta materia.

As orientacións metodológicas e cara a avaliación programadas harmonizarán de forma coherente estas aprendizaxes
que se propoñen na materia de Relixión Católica, as necesidades propias do alumnado, e os obxectivos de etapa e o
perfil de saída.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Computador.

Actividades interactivas.

Webs.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao ser a Relixión unha materia de oferta obrigatoria para o centro e de libre elección para o alumno, estes poden
acceder á materia mesmo sen tela cursado con anterioridade polo que non é necesario que acrediten coñecementos
previos.  Con todo,  tomarase información dos  coñecementos  do alumnado,  ao  comezo do curso,  a  través  dun
cuestionario oral de xeito informal.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

12

UD 2

12

UD 3

12

UD 4

12

UD 5

12

UD 6

12

UD 7

14

UD 8

14

Total

100

Proba
escrita 100 100 30 30 30 30 30 30 47

Táboa de
indicadores 0 0 70 70 70 70 70 70 53

A nota de cada avaliación calcularase da seguinte forma:

10% corresponderá a actitude ante a aprendizaxe que valorará a participación na aula e a implicación na materia.

90% corresponderá á realización das investigacións e retos do proxecto.

En ambos apartados tense que alcanzar un 5 para poder facer a media.

A nota final de cada avaliación será o resultado da media aritmética dos dous apartados anteriores. As competencias
traballaranse  ao  longo  do  curso  e  avaliaranse  a  través  das  investigación  e  retos.O  resultado  da  avaliación
expresarase mediante unha cualificación numérica, nunha escala de una a dez.

A nota final obterase ao facer a media aritmética das tres avaliacións.

OBSERVACIÓNS

- Non se recollerá ningunha tarefa fóra de prazo. No caso de non entregarse a tempo, esta será cualificada cun cero.

- Unha actitude negativa de continuo entorpecemento do desenvolvemento normal da clase, supoñerá non acadar
unha avaliación positiva na materia.

- Respecto ós pequenos traballos da procura de información para a realización dalgunhas das actividades propostas:
Dado que proporciónaselles unhas pautas de como deben presentarse os mesmos, dicir que non acadaran unha
avaliación positiva se non cumpran ditas pautas, si o alumno cortou e pegou ou si a materia non está suficientemente
traballada.

- A avaliación da materia considérase positiva cando en función das porcentaxes establecidas, o alumno ou alumna
acada unha puntuación igual ou superior a 5.

- As faltas de ortografía restarán 0,1 puntos ata un número máximo de 2 puntos.

- O redondeo para cualificacións decimais farase como segue:

- Cifra decimal menor ca 7, nº enteiro anterior

- Cifra decimal maior ca 7, redondeo á alza a consideración do profesor segundo o merecemento do alumno.

- No redondeo non está incluído o caso de cualificacións no rango do 4 ao 5.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Dado que o proceso de avaliación dos alumnos é continuo, as dificultades serán detectadas con rapidez e se facilitará
que o alumno se poña ao día co traballo non realizado ou cos saberes non adquiridos.
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O procedemento de recuperación das avaliacións non superadas será o que segue:

O alumnado recuperará cada avaliación entregando ao remate da mesma, nunha data estipulada para iso, aqueles
traballos e actividades (investigacións e retos) que, ou ben non entregase no seu momento ou que habéndoos
entregado non estivesen superados por non alcanzar unha avaliación positiva neles. Na tereceira avaliación a entrega
coincidirá co exame final de xuño.

No periodo entre a terceira avaliación e a avaliación ordinaria o traballo dos alumnos será individualizado de xeito
que os alumnos que necesiten reforzo reciban axuda nas dificultades que teñan e poidan superalas e os alumnos que
teñan superadas as tres avaliacións realicen actividades de ampliación de forma máis lúdica.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

No caso de que haxa alumnos coa materia de relixión pendente, elaborarase un plan de reforzo segundo o establece
o artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021 de atención á diversidade destinado á súa recuperación e á súa
superación e que terá como referentes os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das competencias. O
plan será personalizado e consistirá na realización dunhas actividades que o alumno deberá ir contestando ao longo
do curso e entregando na data estipulada.  As respostas revisaranse con frecuencia para detectar  os  posibles
problemas e realizar os axustes necesarios. Isto non supoñerá ningún problema xa que a profesora de relixión é a
mesma para os catro cursos da ESO, de modo que as consultas, no caso de habelas, realizaríanse na clase de relixión
do curso actual. O seguimento do Plan farase en cada sesión de avaliación, e de ser necesario, realizaranse os
axustes que procedan. Para superar a materia pendente, a alumna ou o alumno deberá obter avaliación positiva no
plan de reforzo. A  nota será a que corresponda tendo en conta que as actividades  avaliaranse sobre 10 puntos.

6. Medidas de atención á diversidade

De xeito xeral, a metodoloxía da materia de Relixión Católica terá en conta os principios do Deseño Universal para a
Aprendizaxe para programar propostas didácticas compostas por prácticas de aprendizaxe, ensino e avaliación que
contribúan a enriquecer o proceso de desenvolvemento integral  do alumnado, promovendo o seu progreso no
recoñecemento da tradición relixiosa e cultural da contorna familiar e social, na adquisición de actitudes, valores e
crenzas necesarios para a súa vida persoal e en sociedade, no crecemento interior e proxecto vital, así como na
expresión das súas propias emocións e experiencias de forma respectuosa e empática xerando contornas inclusivos e
interculturais.  Foméntanse así  procesos  pedagóxicos  accesibles  para  todos  pola  diversidade de estratexias  e
recursos, de espazos e tempos, que se utilizan na aula e pola adaptación do currículo ás necesidades dos diferentes
ritmos de aprendizaxe. No deseño das actividades desta materia terase en conta a flexibilidade do currículo, os
contextos de ensino inclusivos, e a utilización de recursos accesibles. A adecuada resposta educativa a todos os
alumnos  concíbese  a  partir  do  principio  de  inclusión,  entendendo  que  unicamente  dese  modo  garántese  o
desenvolvemento  de  todos,  favorécese  a  equidad  e  contribúese  a  unha  maior  cohesión  social.  A  atención  á
diversidade é una necesidade que abarca a todas as etapas educativas e a todos os alumnos. É dicir, trátase de
contemplar a diversidade dos alumnos como principio e non como una medida que corresponde ás necesidades duns
poucos. Nos materiais  do curso inclúese propostas de atención á diversidade para todos os contidos.

O desenvolvemento propio das unidades didácticas ten presente a atención á diversidade, xerando un conxunto de
propostas que favorecen a adaptación aos intereses, capacidades e motivacións dos alumnos, respectando sempre
un  traballo  común de  base  e  intención  formativa  global  que  permita  a  consecución  das  competencias  e  dos
obxectivos do curso e da Etapa.

No ensino da Relixión teño o convencemento de que cada persoa é única e  irrepetible  polo  que a atención á
diversidade está sempre presente. No caso de contar no noso centro con algún alumno/a que teña necesidades
educativas especiais asociadas a algún tipo de discapacidade física ou intelectual, ou que necesita axudas técnicas
ou estea máis adiantado nas súas calidades requirindo ensinanzas alternativas para satisfacer as súas posibilidades
en toda  plenitude, seguiranse as directrices que marque o Plan de Atención á Diversidade do Centro. Todo o que se
faga nesta materia será de acordo coa avaliación psico-pedagóxica,   en estreita relación co Departamento de
Orientación do Centro.
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Medidas de atención a diversidade:

- Avaliación inicial para poder coñecer a diversidade de alumnos dende o comezo do curso e así poder deducir as
necesidades  do  grupo  e  de  cada  alumno,  establecer  prioridades  de  traballo,  e  introducir  adaptacións  na
programación unha vez coñecida a realidade do alumnado.

- Graduar as diversas aproximacións que poden darse a un mesmo criterio de avaliación.

- Utilizar metodoloxías diversas, empregando materiais didácticos variados e graduados en función da súa dificultade.

- Agrupamentos flexibles dentro da aula e así favorecer as relacións, fortalecer a integración, favorecer o traballo
cooperativo e realizar un traballo  mais adaptado ós alumnos.

- Favorecer a atención individualizada ós alumnos, que compleméntase con actividades sinxelas, breves e de reforzo
para alumnos con dificultades no proceso normal de aprendizaxe e con actividades de ampliación para alumnos mais
motivados que lles axuden a desenvolver as súas  capacidades.

En cumprimento do artigo 52 da orde 8 de setembro 2021 de atención á diversidade, elaborarase un plan espécifico
personalizado para os alumnos que deban permanecer un ano máis no mesmo curso que incida nas dificultades
detectadas no curso anterior. A finalidade do plan é adaptar as condicións curriculares ás necesidades da alumna ou
do alumno, para tratar de superar as dificultades detectadas.

En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan específico personalizado e, de ser necesario, realizaránselle
os  axustes  que  procedan.  Ao  final  do  curso,  na  mesma  sesión  de  avaliación,  informarase  sobre  o  seu
desenvolvemento e o seu aproveitamento.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 -  Comprensión de
lectura X X X X X X X X

ET.2 -  Expresión oral e
escrita X X X X X X X X

ET.3 -  Comunicación
audiovisual X X X X X X X X

ET.4 -  Competencia dixital X X X X X X X X

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial X X X X X X X X

ET.6 -  Fomento do espírito
crítico e científico X X X X X X X X

ET.7 -  Educación emocional e
en valores X X X X X X X X

ET.8 -  Igualdade de xénero X X X X X X X X

ET.9 -  Creatividad X X X X X X X X

ET.10 -  Formación estética X X X X X X X X

ET.11 -  Educación para a
saúde X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.12 -  Educación para a
sostibilidade e o consumo
responsable

X X X X X X X X

ET.13 -  Respecto mutuo e
cooperación entre iguais X X X X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

O departamento de pastoral establecerá aquelas actividades
complementarias a realizar no curso académico e nas que
teñan que participar a materia de relixión.

A  materia  de  relixión  participará  nas  actividades
desenvolvidas  desde o departamento de pastoral.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Programación

Planificación da situación de aprendizaxe

Avaliación

A avaliación da docencia realizarase, habitualmente, ao final de cada trimestre e en todo caso ao final do curso. Os
indicadores que se valorarán referiranse a:

- Se a programación se axústa ao marco normativo curricular de Galicia e ao currículo de Relixión, se está adaptada
ás características do centro e do grupo,  se vincula este curso co perfil  de saída,  os descriptores operativos e
obxectivos de cada etapa, se se tivo en conta a diversidade do alumnado en canto a capacidades, distintos niveis
cognitivos, ritmos e estilos de traballo, habilidades, estilos de aprendizaxe...

- A estrutura da situación de aprendizaxe inclúe todos os elementos formais, planificouse a partir dos criterios de
avaliación que establece o currículo utilizando en cada secuencia aqueles saberes que permitían progresar na
adquisición da correspondente competencia específica, se tivo en conta os descriptores operativos das competencias
crave e buscou o diálogo curricular con outras materias, si é adecuada aos criterios de avaliación, se tivo en conta a
diversidade do alumnado en canto a capacidades, distintos niveis cognitivos, ritmos e estilos de traballo, habilidades,
estilos de aprendizaxe...

-  Se  reflexionei  e  avaliei  o  meu labor  docente  durante  todo o  desenvolvemento  da  situación  de aprendizaxe,
realizando  modificacións  (nas  tarefas,  noscontidos,  na  metodoloxía)  cando  foi  necesario,  se  utilicei  variadas
ferramentas de avaliación ao longo da tarefa(rúbricas, observación, probas escritas ou orais,), se tiven en conta os
criterios de cualificación acordados e difundidos e se estes criterios van referidos non só a resultados de probas
senón ao logro de competencias.

Os instrumentos para avaliación do ensino que se expoñen son:

Descrición:
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- A reflexión persoal do propio docente.

- O contraste de experiencias con compañeiros, a través das reunións de departamento, os claustros e as sesións de
avaliación.

- Cuestionarios aos alumnos, ao final do trimestre ou do curso académico.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

 O profesor fará o seguimento mensual da súa programación a través da aplicación Proens, na que se concretarán,
tanto o grado de cumprimento da programación, como as modificacións levadas a cabo na mesma, coa xustificación
do por que destas modificacións, así como as propostas de mellora que poidan xurdir. Este documento servirá de
base para a elaboración da programación do vindeiro ano.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Esta programación didáctica está pensada para a materia de Tecnoloxía e Dixitalización do 1º curso da ESO. Para a
súa  elaboración  tívose  como referencia  o  DECRETO 156/2022,  do  15  de  setembro,  polo  que  se  establecen  a
ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

A materia de Tecnoloxía e Dixitalización é necesaria para valorar a achega fundamental da tecnoloxía na sociedade
actual e comprender a importancia de utilizala dun xeito crítico, responsable e sostible. Nun mundo cada vez máis
dixitalizado, a materia contribúe a mellorar a competencia dixital do alumnado tratando que utilice o gran potencial
das ferramentas dixitais, pero sen deixar de lado a seguridade, a ética e o benestar.

O principal eixe do proceso de ensino e aprendizaxe será o desenvolvemento de proxectos que resolvan problemas
concretos, aplicando os contidos da materia. Así mesmo incorporaranse as tecnoloxías dixitais e potenciarase o
pensamento  computacional,  coma  bases  destacables  neste  proceso.  Trátase  de  que  o  alumnado  traballe
coñecementos científicos e técnicos, desenvolvendo ideas e solucións cunha actitude creativa, emprendedora e de
cooperación así coma crítica e comprometida coa sostibilidade.

O centro educativo, de ensinanza privada, para a cal se elabora esta programación está situado na contorna do
concello de Bueu, concello que conta cunha pequena oferta cultural na forma dunha biblioteca pública, teatro,
exposicións e o festival internacional do cine de Bueu. Este pequeno pobo caracterízase por un dos seus motores
principais como é a pesca a nivel local, ademais do sector da construción naval no concello de Marín, o cal atópase
moi preto. Outra característica importante é que ten relativamente preto a Universidade de Pontevedra, que posúe
unha boa conexión grazas á disponibilidade regular que ofrecen os servizos de transporte.  Este feito facilita a
transición instituto-universidade para o alumnado que desexe continuar os seus estudios, mantendo o seu entorno
estable e resultando menos custoso para as familias. En xeral, as familias as que pertence o alumnado caracterízanse
por tener un nivel sociocultural heteroxéneo e un nivel económico medio, o que lles permite ter recursos necesarios
para obter unha educación de calidade.

O centro conta cunha oferta educativa de educación infantil, primaria, secundaria e unha unidade de educación
especial. Éste está dotado dun amplio equipo docente, dos cales dous son profesores correspondentes á materia de
tecnoloxía. O centro dispón de 12 aulas grandes que, ademáis de estar equipadas con encerado convencional, básico
para  a  explicación  de  exercicios  das  correspondentes  unidades  didácticas,  están  dotadas  de  pizarra  dixital
interactiva, conexión a internet e equipos de amplificación de sonido. Posúe ademáis, aulas específicas como son:
unha aula de audición e linguaxe, unha aula de informática, un laboratorio e unha aula de plástica/tecnoloxía para
realizar as actividades prácticas relativas o proxecto desta materia. O centro dispón tamén, dunha biblioteca que
contén fondos bibliográficos dos que podrán beneficiarse para a lectura de artigos ou revistas de interés científico e
tecnolóxico. Ademáis, posúe un Departamento de Orientación Pedagóxica encargado de realizar un seguemento de
todo o alumnado en xeral e daqueles estudantes con necesidades específicas de apoyo educativo en particular, así
como de asesorar ó alumnado da ESO sobre as diferentes saídas académicas e profesionais.

No  1º  curso  da  ESO  deste  centro  educativo  hai  un  grupo  composto  por  18  alumnas  e  alumnos  con  idades
comprendidas entre os 11 e os 13 anos, todas e todos procedentes deste mesmo centro. Entre o alumnado deste
grupo atópase un alumno con NEAE caracterizado por un espectro autista e un alumno repetidor, que se incorporou
ao centro  escolar  en  3º  de  EP,  o  cal  era  procedente  dun país  extranxeiro  de  lingua hispanofalante.  Tanto  as
características e contorna do centro como as características do alumnado, tivéronse en conta á hora de crear os
principios metodolóxicos.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Buscar  e  seleccionar  a  información
adecuada proveniente  de  diversas  fontes,  de
maneira crítica e segura, aplicando procesos de
investigación, métodos de análise de produtos e
experimentando con ferramentas de simulación,
para  definir  problemas  tecnolóxicos  e  iniciar
procesos de creación de solucións a partir  da
información obtida.

3 2 1-4 4 1

OBX2  -  Abordar  problemas  tecnolóxicos  con
autonomía  e  actitude  creativa,  aplicando
coñecementos interdisciplinarios e traballando
de  forma  cooperativa  e  colaborativa,  para
deseñar e planificar solucións a un problema ou
necesidade  de  forma  eficaz,  innovadora  e
sostible.

1 1-3 3 3-5 1-3

OBX3  -  Aplicar  de  forma  apropiada  e  segura
d i s t i n t a s  t é c n i c a s  e  c o ñ e c e m e n t o s
interdisciplinarios  uti l izando  operadores,
sistemas tecnolóxicos e ferramentas, tendo en
conta  a  planificación  e  o  deseño  previo  para
construír  ou fabricar  solucións  tecnolóxicas  e
sostibles que dean resposta a necesidades en
diferentes contextos.

2-3-5 5 1 3 3

OBX4  -  Describir,  representar  e  intercambiar
ideas ou solucións a problemas tecnolóxicos ou
dixitais,  utilizando medios  de  representación,
simboloxía e vocabulario axeitados, así como os
instrumentos  e  os  recursos  dispoñibles,  e
valorando a utilidade das ferramentas dixitais
para  comunicar  e  difundir  información  e
propostas.

1 4 3 3-4

OBX5  -  Desenvolver  algoritmos  e  aplicacións
informáticas en distintas contornas, aplicando
os principios do pensamento computacional  e
incorporando as tecnoloxías emerxentes, para
crear  solucións  a  problemas  concretos,
automatizar procesos e aplicalos en sistemas de
control ou en robótica.

2 1-3 5 5 3

OBX6  -  Comprender  os  fundamentos  do
funcionamento  dos  dispositivos  e  aplicacións
hab i tua i s  da  súa  contorna  d ix i ta l  de
aprendizaxe, analizando os seus compoñentes e
funcións  e  axustándoos  ás  súas  necesidades
para  facer  un  uso  máis  eficiente  e  seguro
destes  e  para  detectar  e  resolver  problemas
técnicos sinxelos.

2 2-4-5 4-5

OBX7  -  Facer  un  uso  responsable  e  ético  da
tecnoloxía,  mostrando  interese  por  un
desenvolvemento sostible, identificando as súas
repercusións  e  valorando  a  contribución  das
tecnoloxías  emerxentes  para  identificar  as
achegas  e  o  impacto  do  desenvolvemento
tecnolóxico na sociedade e na contorna.

2-5 4 4
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X¡O mundo necesítanos cada vez
máis!1 7

Estudiarase de forma breve a nosa relación
co planeta e cos seus recursos naturais,
para que ésta sexa sostible e perdurable e,
cumpra cos Obxetivos de Desarrollo
Sostible (ODS). Máis en detalle, estudiarase
o avance da humanidade grazas á técnica e
a repercusión que ésta ten, ademáis do
impacto medioambiental que produce a
actividade tecnolóxica. Posteriormente,
abordarase o proceso de resolución de
problemas tecnolóxicos mediante o método
de proxectos, coas súas diferentes fases, e
o valor do traballo cooperativo e
colaborativo. Finalmente, tratarase a aula
taller de tecnoloxía, os seus riscos e como
reducilos e, garantir a seguridade mediante
a señalización desta.

10

XO debuxo como unha linguaxe
universal2 12

Estudiarase o debuxo técnico como
ferramenta fundamental na tecnoloxía.
Deste xeito, veranse cales son os útiles e
materiais de debuxo principais; o tipo de
debuxo a empregar nos proxectos (bocetos
e croquis); a acotación das medidas; as
vistas dun obxeto mediante a súa
denominación (alzado, planta e perfil) e a
súa representación no sistema diédrico.

10

X¿Con qué fabricamos as
cousas?3 10

Estudiaranse os materiais no que respecta
ás materias primas das que proceden e a
clasificación deles. Veranse as súas
propiedades xerais e profundizarase un
pouco nalguns, como por exemplo:
madeira, metais, metais férricos, etc., e nas
ferramentas necesarias para traballalos.

10

Estruturas e mecanismos da
nosa vida cotiá. X4 15

Deseño e fabricación dunha estrutura ou
mecanismo que resolva un problema
proposto. Verase a definición xeral de
estrutura e por qué son necesarias e de
gran utilidade na nosa vida cotiá. Cales son
as distintas forzas e esforzos que existen no
ámbito das estruturas; os compoñentes
estruturais e os tipos de estruturas que hai.
Ademáis, una breve citación á utilidade dos
mecanismos e os seus tipos.

10

Mecanismos da nosa vida cotiá. X5 8
Deseño e fabricación dun sistema mecánico
que resolva un problema proposto. Breve
citación á utilidade dos mecanismos e os
seus tipos.

10

¿Imaxinas a túa vida sen luz
eléctrica? X6 12

Deseño e montaxe dun sistema mediante
circuítos eléctricos que resolva un problema
proposto. Verase o concepto de eletricidade
e corrente eléctrica. Qué é un circuito

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

¿Imaxinas a túa vida sen luz
eléctrica? X6 12

eléctrico e os seus componentes
(xeneradores e receptores eléctricos);
elementos de control e protección e
simboloxía eléctrica. Ademáis, verase a Ley
de Ohm, necesaria para comprender os
circuitos en serie e en paralelo. Por último,
citarase de forma breve como se pode facer
un uso racional da eletricidade.

10

Un mundo programable.
Utilización das TIC no proceso
tecnolóxico.

X7 6

Utilización de hardware e software no
proceso tecnolóxico. Dunha banda, veranse
os componentes principais dun ordenador;
unidade central de proceso, placa base,
tipos de memorias, periféricos, etc. Doutra
banda, veranse alguns sistemas operativos
como Windows, e citaranse os máis
empregados para smartphones e tabletas.
Finalmente, veranse procesadores de texto,
presentacións eletrónicas e follas de
cálculo.

10

X
Documentación de proxectos e
comunicación dixital. Entornos
virtuais.

8 12
Indagarase nos entornos virtuais de
aprendizaxe, como por exemplo: Moodle e
Teams; e aplicación de técnicas de
almacenamento seguro.

10

XIntrodución á programación.9 13

Como concepto completamente novo para
o alumnado, co obxetivo de introducir a
programación, tratarase, dunha banda a
noción da linguaxe dos ordenadores de
forma xeral e o algoritmo como o primeiro
paso para programar, e doutra banda,
introducirase a programación con Scratch e
a súa contorna, para o desenvolvimento de
aplicacións sinxelas para ordenador ou
outros dispositivos.

10

XProgramación e robótica: "Yo
Robot".10 10

Como concepto completamente novo para
o alumnado, co obxetivo de introducir a
robótica, tratarase a introdución desta e os
distintos tipos de robots. Ademáis, verase
de forma moi xeral a arquitectura dun robot
e como poderíase levarse a cabo a súa
programación.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

¡O mundo necesítanos cada vez máis!

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.2 - Comprender e examinar obxectos
tecnolóxicos sinxelos de uso habitual a través da
análise de obxectos e sistemas, empregando o
método científico e utilizando ferramentas de
simulación na construción de coñecemento.

Comprender obxectos tecnolóxicos
sinxelos.

CA1.3 - Recoñecer a influencia da actividade
tecnolóxica na sociedade e na sostibilidade
ambiental identificando as súas achegas e
repercusións e valorando a súa importancia para o
desenvolvemento sostible.

Recoñecer a influencia da tecnoloxía na
sociedade. Comprender a importancia
dun desenvolvemento sostible.

TI 40

CA1.1 - Definir problemas ou necesidades expostas,
buscando e contrastando información procedente de
diferentes fontes de maneira crítica e segura e
avaliando a súa fiabilidade e pertinencia.

Buscar e contrastar información que
axude a resolver un problema proposto.

CA1.4 - Identificar as achegas das tecnoloxías
emerxentes ao benestar, á igualdade social e á
diminución do impacto ambiental, facendo un uso
responsable e ético destas.

Identificar as tecnoloxías emerxentes e a
súa influencia na sociedade.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de procura crítica de información durante a investigación e a definición dos problemas expostos.

- Análise de produtos e de sistemas tecnolóxicos sinxelos para a construción de coñecemento desde distintos
enfoques e ámbitos.

- Desenvolvemento tecnolóxico: creatividade, innovación, investigación, obsolescencia e impacto social e ambiental.

- Ética e aplicacións das tecnoloxías emerxentes.

- Tecnoloxía sostible. Valoración crítica da contribución da tecnoloxía á consecución dos obxectivos de
desenvolvemento sostible (ODS).

2

Título da UDUD

O debuxo como unha linguaxe universal

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60
CA2.4.1. - Comprender e utilizar conceptos básicos
de debuxo técnico para construír mediante
ferramentas de fabricación dixital obxectos e
modelos sinxelos.

Comprender e utilizar conceptos de
debuxo técnico.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 40
CA2.4.2. - Deseñar e construír mediante ferramentas
de fabricación dixital obxectos e modelos sinxelos,
respectando as normas de seguridade e saúde.

Deseñar un obxecto sinxelo que se poida
construír mediante ferramentas de
fabricación dixital, respectando as normas
de seguridade e saúde.

Baleiro 0
CA2.4 - Deseñar e construír mediante ferramentas
de fabricación dixital obxectos e modelos sinxelos,
respectando as normas de seguridade e saúde.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Técnicas de representación gráfica para deseño de pezas utilizadas nos proxectos. Acoutamento e escalas.

- Aplicacións CAD en 2D para a representación de esquemas, circuítos e planos sinxelos.

- Iniciación ao deseño 3D.

- Introdución á fabricación dixital. Deseño e construción de pezas sinxelas con impresión 3D e/ou corte.

3

Título da UDUD

¿Con qué fabricamos as cousas?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.2 - Seleccionar, planificar e organizar os
materiais e as ferramentas, así como as tarefas
necesarias para a construción dunha solución a un
problema exposto, traballando individualmente ou
en grupo de maneira cooperativa e colaborativa.

Coñecer (para poder seleccionar,
planificar e organizar) os materiais e as
ferramentas básicas que se empregan en
tecnoloxía.

TI 40
CA2.3 - Fabricar obxectos ou modelos sinxelos
empregando ferramentas e/ou máquinas manuais
axeitadas e respectando as normas de seguridade e
saúde.

Emprego de ferramentas e/ou máquinas
manuais axeitadas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso de materiais tecnolóxicos para a fabricación de obxectos ou modelos nun proxecto tecnolóxico e o seu impacto
ambiental.

- Uso e manipulación de ferramentas básicas. Técnicas de mecanización de materiais na construción de obxectos e
prototipos.

4

Título da UDUD

Estruturas e mecanismos da nosa vida cotiá.

Duración

15
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60
CA3.1.1. - Coñecer os conceptos básicos sobre
estruturas, para deseñar e fabricar  sistemas
empregando estruturas,  que cumpran unha función
determinada  resolvendo os problemas propostos.

Coñecer os conceptos básicos sobre
estruturas.

TI 40

CA1.1 - Definir problemas ou necesidades expostas,
buscando e contrastando información procedente de
diferentes fontes de maneira crítica e segura e
avaliando a súa fiabilidade e pertinencia.

Buscar e contrastar información que
axude a resolver un problema proposto.

CA2.1 - Idear e deseñar solucións eficaces,
innovadoras e sostibles a problemas definidos,
aplicando conceptos, técnicas e procedementos
interdisciplinarios, así como criterios de sostibilidade,
con actitude emprendedora, perseverante e creativa.

Idear e deseñar solucións que resolvan un
problema proposto.

CA2.2 - Seleccionar, planificar e organizar os
materiais e as ferramentas, así como as tarefas
necesarias para a construción dunha solución a un
problema exposto, traballando individualmente ou
en grupo de maneira cooperativa e colaborativa.

Seleccionar e organizar os materiais
axeitados para construir unha solución a
un problema proposto.

CA2.3 - Fabricar obxectos ou modelos sinxelos
empregando ferramentas e/ou máquinas manuais
axeitadas e respectando as normas de seguridade e
saúde.

Fabricar un obxecto sinxelo empregando
ferramentas e/ou máquinas manuais
axeitadas e respectando as normas de
seguridade e saúde.

CA3.1.2. - Deseñar e fabricar sistemas empregando
estruturas, que cumpran unha función determinada
resolvendo os problemas propostos.

Deseñar e fabricar unha estrutura que
resolva un problema proposto.

Baleiro 0

CA3.1 - Deseñar e fabricar máquinas e sistemas
empregando estruturas, mecanismos e circuítos
eléctricos sinxelos que cumpran unha función
determinada dentro do sistema resolvendo os
problemas propostos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias, técnicas e marcos de resolución de problemas en diferentes contextos e as súas fases.

- Estratexias de procura crítica de información durante a investigación e a definición dos problemas expostos.

- Emprendemento, resiliencia, perseveranza e creatividade para abordar problemas desde unha perspectiva
interdisciplinaria.

- Uso de materiais tecnolóxicos para a fabricación de obxectos ou modelos nun proxecto tecnolóxico e o seu impacto
ambiental.

- Uso e manipulación de ferramentas básicas. Técnicas de mecanización de materiais na construción de obxectos e
prototipos.

- Respecto das normas de seguridade e hixiene.

- Estruturas para a construción de modelos.

- Deseño de sistemas que incorporen estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos sinxelos para a resolución de
problemas técnicos. Interpretación, deseño e aplicación en proxecto.

- Deseño de sistemas que incorporen estruturas sinxelas para a resolución de problemas técnicos. Interpretación,
deseño e aplicación en proxecto.
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5

Título da UDUD

Mecanismos da nosa vida cotiá.

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.1.3. - Coñecer os operadores mecánicos básicos,
para deseñar e fabricar máquinas e sistemas
empregando mecanismos,  que cumpran unha
función determinada  resolvendo os problemas
propostos.

Coñecer os conceptos básicos sobre
mecanismos.

TI 40

CA1.1 - Definir problemas ou necesidades expostas,
buscando e contrastando información procedente de
diferentes fontes de maneira crítica e segura e
avaliando a súa fiabilidade e pertinencia.

Buscar e contrastar información que
axude a resolver un problema proposto.

CA2.1 - Idear e deseñar solucións eficaces,
innovadoras e sostibles a problemas definidos,
aplicando conceptos, técnicas e procedementos
interdisciplinarios, así como criterios de sostibilidade,
con actitude emprendedora, perseverante e creativa.

Idear e deseñar solucións que resolvan un
problema proposto.

CA2.2 - Seleccionar, planificar e organizar os
materiais e as ferramentas, así como as tarefas
necesarias para a construción dunha solución a un
problema exposto, traballando individualmente ou
en grupo de maneira cooperativa e colaborativa.

Seleccionar e organizar os materiais
axeitados para construir unha solución a
un problema proposto.

CA2.3 - Fabricar obxectos ou modelos sinxelos
empregando ferramentas e/ou máquinas manuais
axeitadas e respectando as normas de seguridade e
saúde.

Fabricar un obxecto sinxelo empregando
ferramentas e/ou máquinas manuais
axeitadas e respectando as normas de
seguridade e saúde.

CA3.1.4. - Deseñar e fabricar  máquinas e sistemas
empregando mecanismos,  que cumpran unha
función determinada  resolvendo os problemas
propostos.

Deseñar e fabricar un sistema
empregando mecanismos que resolva un
problema proposto.

Baleiro 0

CA3.1 - Deseñar e fabricar máquinas e sistemas
empregando estruturas, mecanismos e circuítos
eléctricos sinxelos que cumpran unha función
determinada dentro do sistema resolvendo os
problemas propostos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias, técnicas e marcos de resolución de problemas en diferentes contextos e as súas fases.

- Estratexias de procura crítica de información durante a investigación e a definición dos problemas expostos.

- Emprendemento, resiliencia, perseveranza e creatividade para abordar problemas desde unha perspectiva
interdisciplinaria.

- Uso e manipulación de ferramentas básicas. Técnicas de mecanización de materiais na construción de obxectos e
prototipos.
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Contidos

- Respecto das normas de seguridade e hixiene.

- Identificación de sistemas mecánicos básicos de transmisión e transformación do movemento: montaxes físicas
e/ou uso de simuladores.

- Deseño de sistemas que incorporen estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos sinxelos para a resolución de
problemas técnicos. Interpretación, deseño e aplicación en proxecto.

- Deseño de sistemas que incorporen mecanismos sinxelos para a resolución de problemas técnicos. Interpretación,
deseño e aplicación en proxecto.

6

Título da UDUD

¿Imaxinas a túa vida sen luz eléctrica?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.1.5. - Coñecer os operadores eléctricos básicos,
para deseñar e fabricar máquinas e sistemas
empregando circuítos eléctricos,  que cumpran unha
función determinada  resolvendo os problemas
propostos.

Coñecer os operadores eléctricos básicos.

TI 40

CA1.1 - Definir problemas ou necesidades expostas,
buscando e contrastando información procedente de
diferentes fontes de maneira crítica e segura e
avaliando a súa fiabilidade e pertinencia.

Buscar e contrastar información que
axude a resolver un problema proposto.

CA2.1 - Idear e deseñar solucións eficaces,
innovadoras e sostibles a problemas definidos,
aplicando conceptos, técnicas e procedementos
interdisciplinarios, así como criterios de sostibilidade,
con actitude emprendedora, perseverante e creativa.

Idear e deseñar solucións que resolvan un
problema proposto.

CA2.2 - Seleccionar, planificar e organizar os
materiais e as ferramentas, así como as tarefas
necesarias para a construción dunha solución a un
problema exposto, traballando individualmente ou
en grupo de maneira cooperativa e colaborativa.

Seleccionar e organizar os materiais
axeitados para construir unha solución a
un problema proposto.

CA2.3 - Fabricar obxectos ou modelos sinxelos
empregando ferramentas e/ou máquinas manuais
axeitadas e respectando as normas de seguridade e
saúde.

Fabricar un obxecto sinxelo empregando
ferramentas e/ou máquinas manuais
axeitadas e respectando as normas de
seguridade e saúde.

CA3.1.6. - Deseñar e fabricar  máquinas e sistemas
empregando circuítos eléctricos,  que cumpran unha
función determinada  resolvendo os problemas
propostos.

Deseñar e fabricar un sistema
empregando circuítos eléctricos que
resolva un problema proposto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

Baleiro 0

CA3.1 - Deseñar e fabricar máquinas e sistemas
empregando estruturas, mecanismos e circuítos
eléctricos sinxelos que cumpran unha función
determinada dentro do sistema resolvendo os
problemas propostos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias, técnicas e marcos de resolución de problemas en diferentes contextos e as súas fases.

- Estratexias de procura crítica de información durante a investigación e a definición dos problemas expostos.

- Emprendemento, resiliencia, perseveranza e creatividade para abordar problemas desde unha perspectiva
interdisciplinaria.

- Uso e manipulación de ferramentas básicas. Técnicas de mecanización de materiais na construción de obxectos e
prototipos.

- Respecto das normas de seguridade e hixiene.

- Electricidade básica para a montaxe de circuítos físicos ou simulados. Montaxe e/ou simulación de circuítos
sinxelos con operadores eléctricos: xeradores, elementos de manobra ou control e receptores. Compoñentes
básicos e simboloxía.

- Deseño de sistemas que incorporen estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos sinxelos para a resolución de
problemas técnicos. Interpretación, deseño e aplicación en proxecto.

- Deseño de sistemas que incorporen circuítos eléctricos sinxelos para a resolución de problemas técnicos.
Interpretación, deseño e aplicación en proxecto.

7

Título da UDUD

Un mundo programable.
Utilización das TIC no proceso tecnolóxico.

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA5.1 - Representar e comunicar o proceso de
creación dun produto desde o seu deseño ata a súa
difusión, elaborando documentación técnica e
gráfica coa axuda de ferramentas dixitais,
empregando os formatos e o vocabulario técnico
axeitados, de maneira colaborativa, tanto
presencialmente como en remoto.

Representar e comunicar o proceso de
creación dun produto elaborando a
documentación necesaria.

TI 40

CA5.2 - Facer un uso eficiente e seguro dos
dispositivos dixitais de uso cotián na resolución de
problemas sinxelos coñecendo os riscos e adoptando
medidas de seguridade para a protección de datos e
equipos.

Utilizar de xeito eficiente e seguro
distintos dispositivos dixitais para resolver
problemas.

CA5.4 - Organizar a información de maneira
estruturada aplicando técnicas de almacenamento
seguro.

Organizar a información de maneira
estruturada e segura.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.5 - Adoptar medidas preventivas para a
protección dos dispositivos, dos datos e da saúde
persoal, identificando problemas e riscos
relacionados co uso da tecnoloxía e facendo unha
análise ética e crítica.

Protexer os dispositivos e datos utilizados
no desenvolvemento do taballo.
Evitar os riscos para a súa saúde
derivados do mal uso da tecnoloxía.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Ferramentas dixitais para a elaboración de documentación técnica relativa a proxectos.

- Dispositivos dixitais. Elementos do hardware e do software. Identificación e resolución de problemas técnicos
sinxelos.

- Ferramentas e plataformas de aprendizaxe: configuración, mantemento e uso crítico.

- Ferramentas de edición e creación de contidos: instalación, configuración e uso responsable.

8

Título da UDUD

Documentación de proxectos e comunicación dixital. Entornos virtuais.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA5.1 - Representar e comunicar o proceso de
creación dun produto desde o seu deseño ata a súa
difusión, elaborando documentación técnica e
gráfica coa axuda de ferramentas dixitais,
empregando os formatos e o vocabulario técnico
axeitados, de maneira colaborativa, tanto
presencialmente como en remoto.

Elaborar documentos técnicos  con
ferramentas dixitais, para representar o
proceso de creación dun produto.
Proporcionar formato axeitado á
documentación creada.
Empregar vocabulario técnico axeitado.

TI 40

CA5.3 - Crear contidos, elaborar materiais
configurando correctamente as ferramentas dixitais
habituais da contorna de aprendizaxe, axustándoas
ás súas necesidades e respectando os dereitos de
autor e a etiqueta dixital.

Crear contidos configurando
correctamente as ferramentas dixitais
utilizadas.
Respectar os dereitos de autor e a
etiqueta dixital.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Vocabulario técnico apropiado.

- Habilidades básicas de comunicación interpersoal. Pautas de conduta propias da contorna virtual, etiqueta dixital.

- Propiedade intelectual e etiqueta dixital.

- Técnicas de tratamento, organización e almacenamento seguro da información. Copias de seguridade.

- Seguridade na Rede: riscos, ameazas e ataques.
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Contidos

- Medidas de protección de datos e información. Benestar dixital: prácticas seguras e riscos (ciberacoso, sextorsión,
vulneración da propia imaxe e da intimidade, acceso a contidos inadecuados, adiccións...).

9

Título da UDUD

Introdución á programación.

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60
CA4.1 - Describir, interpretar e deseñar solucións a
problemas informáticos a través de algoritmos e
diagramas de fluxo, aplicando os elementos e as
técnicas de programación de maneira creativa.

Interpretar algoritmos sinxelos.
Dar solución a problemas sinxelos a
través de algoritmos.

TI 40
CA4.2 - Programar aplicacións sinxelas empregando
os elementos de programación de maneira
apropiada e aplicando ferramentas de edición.

Programar aplicacións sinxelas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Algorítmica e diagramas de fluxo.

- Aplicacións informáticas sinxelas para ordenador.

- Autoconfianza e iniciativa: o erro, a reavaliación e a depuración de erros como parte do proceso de aprendizaxe.

10

Título da UDUD

Programación e robótica: "Yo Robot".

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60
CA3.2.1. - Coñecer os elementos básicos dun
sistema de control ou robot, para montar sistemas
de control e/ou robots sinxelos  para a resolución dos
problemas propostos.

Coñecer os elementos básicos dun
sistema de control ou robot.

TI 40

CA3.2.2. -  Montar sistemas de control e/ou robots
sinxelos mediante a incorporación dos elementos
necesarios para a resolución dos problemas
propostos.

Montar un sistema de control ou robot
sinxelo que resolva un problema
proposto.

CA4.3 - Automatizar procesos, máquinas e obxectos
sinxelos, mediante a análise e a programación de
robots e sistemas de control.

Automatizar un proceso ou máquina
sinxelos, programando un sistema de
control ou robot.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

Baleiro 0
CA3.2 - Montar sistemas de control e/ou robots
sinxelos mediante a incorporación dos elementos
necesarios para a resolución dos problemas
propostos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Compoñentes básicos e funcionamento dun sistema de control ou robot sinxelo: sensores, actuadores e
controladores.

- Montaxe de sistemas de control ou robots sinxelos para a resolución de problemas técnicos.

- Sistemas de control programado: uso de simuladores e programación sinxela de dispositivos.

- Fundamentos da robótica: control programado de robots sinxelos de maneira física ou por medio de simuladores.

- Autoconfianza e iniciativa: o erro, a reavaliación e a depuración de erros como parte do proceso de aprendizaxe.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A materia debe afrontarse cunha metodoloxía práctica e cun enfoque competencial do currículo que potencie a
aprendizaxe significativa do alumnado.

O eixe vertebrador será a realización de proxectos tecnolóxicos con metodoloxías que fomenten a resolución de
problemas mediante o deseño e construción de sistemas técnicos e propotipos eléctricos, mecánicos, robóticos, etc.
Durante a realización dos proxectos, o alumnado terá a oportunidade de levar a cabo determinadas tarefas mentres
explora, descobre, experimenta, aplica e reflexiona sobre o que fai, o que favorecerá a súa implicación no proceso de
aprendizaxe e fará que este sexa máis significativo e duradeiro.

Promoverase a participación do alumnado, resaltando o traballo colectivo como forma de afrontar os desafíos e os
retos tecnolóxicos que propón a nosa sociedade para reducir as fendas dixital e de xénero, prestando especial
atención á desaparición de estereotipos que dificultan a adquisición de competencias en condicións de igualdade.

Utilizaranse estratexias que promovan un uso eficiente, seguro e ético de diferentes aplicacións dixitais para diversas
funcións como o deseño, a simulación e a comunicación e difusión de ideas ou solucións.

Utilizaranse distintos métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe e a diversidade do alumnado,
que favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e que promovan o traballo en equipo, guiando o alumnado
desde proxectos sinxelos ata proxectos máis  complexos que permitan o seu logro e satisfacción por  parte do
devandito alumnado poñendo en práctica, se fose necesario, mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten
dificultades.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Aula-taller de tecnoloxía.
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Ordenadores con conexión a internet. Un ordenador por alumna/o.

Software de uso xeral (sistema operativo, ofimática...)  e de uso específico (editores de arquivos audiovisuais,
simuladores, entornos de programación...). En todo caso e salvo que non sexa posible, utilizarase software libre.

Materiais para a fabricación, tratando de potenciar a reutilización.

Ferramentas manuais e eléctricas propias do taller de tecnoloxía.

Operadores e compoñentes eléctricos e electrónicos.

Dispositivos de fabricación dixital: impresoras 3D.

Dispositivos de robótica.

Compoñentes para sistemas de control programados: sensores, actuadores, placas controladoras con conexión a
internet (IOT). En todo caso e salvo que non sexa posible, utilizarase hardware libre.

Materiais e recursos de creación propia e recursos educativos abertos.

Aula virtual do centro ou do plan Edixgal.

Encerado convencional e encerado dixital.

Libro de texto (Editorias: Anaya, Oxford ou SM) e/ou apuntamentos; vídeos de youtube explicativos.

O desenvolvemento das clases repartirase aproximadamente nun 60% para o traballo na aula convencional, en canto
á explicación teórica das unidades e a resolución de exercicios e, nun 30% para o traballo práctico dos proxectos na
aula de plástica e tecnoloxía. O 10% restante será valorado mediante tarefas na casa.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O obxetivo da avaliación inicial é coñecer as ideas previas e os coñecementos que o alumnado posúe. Así que, nas
primeriras semanas do curso, podrán realizarse dende, un cuestionario acerca das competencias adquiridas en
primaria relacionadas coa tecnoloxía e dixitalización, ata unha proba escrita, de carácter diagnóstico non calificable.
Éste será o punto de partida para o tratamento dos contidos posteriores e tamén para prever as necesidades de
adaptacións ou a programación de actividades de reforzo ou ampliación, se fose necesario.

Levarase a cabo unha reunión co profesorado titor do curso anterior, 6º de EP, para poder coñecer así mellor as
casuísticas e necesidades de cada alumno en particular.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Proba
escrita 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Táboa de
indicadores 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Proba
escrita 60

Táboa de
indicadores 40

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O alumnado superará a materia en dous supostos:

1. Ten avaliación positiva nas 3 avaliacións.

2. A media entre as 3 avaliacións, aplicando o redondeo, é igual ou superior a 5. (Aplicarase o redondeo por exceso
cando a parte decimal da nota sexa igual ou superior a 5).

A cualificación final do curso virá dada pola media aritmética das cualificacións das 3 avaliacións do curso.

En cada avaliación (trimestre) distribuirase a nota total nas seguintes porcentaxes:

- Probas escritas (60% nota de avaliación)

- Proxecto (30% nota de avaliación)

- Tarefas persoais na clase e na casa (10% nota de avaliación)

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Ao longo do curso, o profesorado concretará aqueles traballos e tarefas que o alumnado poderá entregar de novo
dentro dun prazo establecido para recuperalos.

A realización da avaliación de recuperación será obrigatoria para o alumnado que obteña unha cualificación inferior a
5, o resto do alumnado poderá realizala de xeito voluntario.

O alumnado que non supere a 1ª ou 2ª avaliación realizará unha proba escrita de recuperación nos meses de xaneiro
e abril respectivamente. No caso de suspender a 3ª avaliación, a recuperación xerá no exame final de xuño.

Nas 3 últimas semanas do curso (mes de xuño), o alumnado que o precise, deberá realizar probas de recuperación
daquelas avaliacións recuperadas que non superase no seu momento.
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O alumnado que na primeira semana de xuño teña acadado unha cualificación de 5 ou máis de 5 na media aritmética
das tres avaliacións, poderá realizar actividades de reforzo e ampliación que lle permitirán subir a súa cualificación
nalgunha das unidades didácticas do curso.

A nota final calcularase facendo a media das notas obtidas nas avaliacións superadas xunto coas novas cualificacións
obtidas da ou das avalaciacións recuperadas.

No caso de ter que realizar unha proba escrita de todo o curso no mes de xuño, a nota final virá dada pola nota
obtida neste exame.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non procede para este primeiro curso de ESO, xa que non hai alumnado coa materia de tecnoloxía e dixitalización
pendiente do curso anterior.

6. Medidas de atención á diversidade

De forma xeral, e entre outras, contémplanse as seguintes medidas de atención á diversidade:

- Aplicación dos protocolos educativos específicos (TEA, TDAH, etc.) ao alumnado que o requira.

- Adecuación da organización e xestión da aula ás características do alumnado.

- Adaptación dos tempos, instrumentos ou procedementos de Avaliación.

- Desdobramento de grupos.

- Reforzo educativo e apoio con profesorado do departamento.

- Programas de enriquecemento curricular (a.a.c.c.).

- Adaptacións curriculares.

No caso do alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso, seguiranse o establecido no plan específico
personalizado elaborado polo equipo docente baixo a coordinación do profesorado titor.

De forma máis específica, no caso do grupo para o cal se elabora esta programación e como xa se mencionou no
apartado 1 (Introducción), a maior parte proceden dun ambiente sociocultural heteroxéneo e económico medio.
Ademáis, xa se coñecen dos cursos previos á ESO neste mesmo centro educativo.

A materia de tecnoloxía e dixitalización é nova para o alumnado de 1º da ESO, polo que a priori  podería estar
relativamente motivado para aprendela, pero isto non evita que exista diversidade na aula. Atopámonos claramente
ante  distintos  estilos  e  ritmos  de  aprendizaxe,  xa  que  dunha  banda,  algúns  alumnos  e  alumnas  terán
predominantemente un estilo visual, auditivo ou manipulativo e, doutra banda, haberá alumnos e alumnas que teñan
maoir facilidade para aprender os mesmos contidos en menos tempo.

Outros factores que determinan a diversidade deste grupo, son as distintas intelixencias desenvoltas, os disitntos
niveis de competencia curricular e as distintas situacións persoais.

En xeral, trátase dun grupo de 18 alumnas e alumnos cunha actitude bastante participativa, no que hai alumnado con
personalidade máis aberta que podería tomar o rol dee portavoz á hora de formar grupos de traballo, sendo estes o
máis heteroxéneos posible sempre que se poida.

Ante a diversidade deste grupo, adoptaranse a medidas necesarias con obxetivo de que todo o alumnado poida
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alcanzar os mínimos de consecución dos criterios de avaliación.

Isto dará lugar ó emprego de diversos mecanismos de apoio e reforzo.

Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, poderanse realizar adaptacións curriculares e
organizativas co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais.

Medidas de atención á diversidade de forma xeral:

- Ordinaria:

a) Reforzo educativo na aula, e fóra da aula con profesorado disponible en horario.

b) Exames adaptados ás capacidades do alumnado, e tempos adaptados.

c) Exención do francés para determinados alumnos de 1º da ESO.

- Específicas:

a) Adaptacións curriculares significativas.

b) Educación combinada para certo tipo de alumnado, xa que o centro consta dunha aula de

educación especial para este tipo de alumnado.

Neste grupo, hai un alumno con TEA que presenta algunhas características como conducta distraída, hábitos do sono
inusuais, molestias frente a estímulos como o ruido, etc. As medidas a adoptar serán algunhas como:

a) A súa colocación na aula preto das fontes de información (da persoa docente, do

encerado, etc.), tratando de evitar posibles elementos de distracción (ruído nos corredores,

luces escintilantes, zonas de paso para papeleira, etc.).

b) A eliminación da hiperestimulación visual (excesos de debuxos, mapas, etc.), evitando que

poida actuar como elemento de distracción.

c) O rexistro nunha axenda das tarefas que ten que facer e dos materiais que precisa, garantindo a coordinación do
profesorado e da familia.

d) O apoio visual permanente e coherente, que clarifique as explicacións.

e) O reforzamento do bo desenvolvemento dos puntos fortes do alumnado con TEA, xa que fomentan a mellora da
autoestima e a consideración por parte do profesorado e dos compañeiros e das compañeiras.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión de
lectura. X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e
escrita. X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.4 - Competencia dixital. X X X

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial. X X X X

ET.6 - Fomento do espírito
crítico e científico. X X X X X

ET.7 - Educación emocional e
en valores. X X X X X

ET.8 - Igualdade de xénero. X X X X

ET.9 - Creatividade. X X X X

ET.10 - Educación para a
saúde. X X X X X

ET.11 - Formación estética. X X X X

ET.12 - Educación para a
sostibilidade e o consumo
responsable.

X X X X X X

ET.13 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais. X X X X X

UD 9 UD 10

ET.1 - Comprensión de
lectura. X X

ET.2 - Expresión oral e
escrita.
ET.3 - Comunicación
audiovisual. X X

ET.4 - Competencia dixital. X X

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial. X X

ET.6 - Fomento do espírito
crítico e científico. X X

ET.7 - Educación emocional e
en valores. X

ET.8 - Igualdade de xénero. X X

ET.9 - Creatividade. X X

ET.10 - Educación para a
saúde. X

ET.11 - Formación estética. X X
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UD 9 UD 10

ET.12 - Educación para a
sostibilidade e o consumo
responsable.

X X

ET.13 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais. X

Observacións:
Comprensión de lectura: tarefas de clase  e proxectos, nas que o alumnado terá que comprender os distintos
enunciados e procurar información para investigar e resolver os problemas propostos.

Expresión oral e escrita: resolución das  tarefas de clase e coa elaboración de documentación técnica. Farase
maior fincapé no uso do vocabulario e a linguaxe técnica.

Comunicación audiovisual: presentación de resultados de prácticas e proxectos mediante creacións audiovisuais.

Competencia dixital: intrínseca aos contidos propios da materia.

Emprendemento social e empresarial: desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos.

Espírito crítico e científico: procura de información e a investigación nas  tarefas e  proxectos tecnolóxicos.

Educación emocional e en valores:  contidos sobre seguridade na rede e  benestar dixital. O desenvolvemento de
proxectos tecnolóxicos fomentará o traballo en equipo.

A igualdade de xénero no ámbito científico e tecnolóxico é unha necesidade na sociedade actual, que tratará de
cubrirse mediante un axeitado reparto de roles no traballo  colaborativo en grupos á hora de desenvolver
proxectos.

Creatividade: Desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos.

Educación para a saúde: importancia do respecto polas normas de seguridade e hixiene no taller. Contidos
relacionados co benestar dixital, tan importante para conservar a saúde emocional na actualidade.

Formación estética: procesos de deseño e acabado nos proxectos tecnolóxicos.

Educación para a sostibilidade e o consumo responsable: contidos sobre tecnoloxía sostible, respecto pola
propiedade intelectual  na elaboración de contidos e  aplicación de criterios de sostibilidade nos proxectos
tecnolóxicos, sobre todo na elección de materiais e fontes de enerxía.

Respecto mutuo: contidos relacionados coa etiqueta dixital. Este respecto e a cooperación entre iguais serán
fundamentais no traballo en equipo no desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Saídas didácticas relacionadas coa materia.Saídas didácticas relacionadas coa materia.

Observacións:
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Calquera actividade complementaria proposta deberá axudar a reforzar os contidos das distintas unidades
didácticas do curso.

Asemade, cada actividade contará coa aprobación e apoio do Equipo Directivo do centro.

Para cada actividade complementaria indicaranse as seguintes características:

- Obxectivos
- Profesorado responsable.
- Alumnado participante.
- Datas e lugar de celebración.
- Repercusións económicas.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Facilitáronse ao alumnado estratexias de aprendizaxe: lectura comprensiva,  búsqueda de información crítica,
redacción de documentación técnica....

A selección e temporalización de contidos foi axeitada.

Realizouse unha avaliación inicial para coñecer o punto de partida do alumnado.

O ambiente da clase foi axeitado e produtivo.

Os recursos e materiais utilizados foron axeitados.

As actividades propostas foron variadas e axeitadas para favorecer o desenvolvemento dos contidos.

As medidas de atención á diversidade foron axeitadas para atender ás necesidades de todo o alumnado.

As actividades complementarias cumpliron os obxectivos cos que foron propostas.

Os criterios de avaliación e calificación permitiron un seguemento do progreso do alumnado.

Proporcionouse ao alumnado información sobre o seu progreso e calificacións.

Proporcionáronse actividades e procedementos para que o alumnado fose recuperando as partes non superadas da
materia.

Existiu coordinación entre os distintos profesores/as.

Farase un seguimento da relación de elementos de avaliación do proceso de ensino e a práctica docente que se
indican.

A retroalimentación co alumnado farase a través de cuestionarios na aula virtual do centro ou na do plan Edixgal.

Os  "indicadores  de  logro"  que  se  establecerán  valoraranse  en  catro  niveis  do  seguiente  xeito:
Excelente/Conseguido/Mellorable/Non acadado.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación realizarase periodicamente e a través do apartado de "Seguimento" da aplicación
Proens. O procedemento de revisión e avaliación da programación didáctica será realizada polas persoas docentes
implicadas no desenvolvemento da materia deste curso.

Analizaranse a adecuación da secuenciación e temporalización das UD, a correspondencia entre sesións previstas e
realizadas e o grado de cumprimento do programado para a unidade.

No caso de detectar problemas realizaranse as propostas de mellora e correccións necesarias.

9. Outros apartados
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1. Introdución

O primeiro  curso  da  ESO,  iníciase  coa  introdución  do  alumnado  nas  metodoloxías  da  Xeografía  e  a  Historia.
Analízanse o clima, o cambio climático e a biodiversidade desde unha perspectiva integradora e  holística, ligando a
súa  visión  académica  co  enfoque  ecolóxico  e  ambiental  que  desembocou  na  persecución  dos  Obxectivos  de
Desenvolvemento Sostible e ao desenvolvemento da conciencia ambiental.

O período histórico analizado neste curso abarca desde a orixe do ser humano ao fin da Antigüidade Tardía. O estudo
de tan amplo e complexo espazo de tempo supón un inmenso reto docente, non só pola cantidade de contidos e
destrezas referidos senón tamén pola conexión dos temas abordados coa realidade actual do alumnado. Por tanto
contidos, habilidades e actividades a desenvolver, deberemos conectalos, mediante as estratexias docentes de
ensino, co presente do alumnado en especial no que  concierne ao compromiso cívico, a igualdade e a perspectiva de
xénero. Á vez, achegarémonos a defensa e a conservación do patrimonio histórico e cultural, tan rico nesta longa
etapa tanto en España, como en Galicia en particular. Por iso será fundamental abordar os contidos relacionados coa
arte e o Patrimonio con especial énfase.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Buscar, seleccionar, tratar e organizar
información sobre temas relevantes do presente
e  do  pasado,  usando  criticamente  fontes
histór icas  e  xeográf icas,  para  adquir i r
coñecementos, elaborar e expresar contidos en
varios formatos.

2-3 4 1-2 1

OBX2 - Indagar, argumentar e elaborar produtos
propios sobre problemas xeográficos, históricos
e  soc ia i s  que  resu l ten  re levantes  na
actualidade,  desde  o  local  ao  global,  para
desenvolver un pensamento crítico, respectuoso
coas diferenzas, que contribúa á construción da
propia  identidade  e  a  enriquecer  o  acervo
común.

1-2 2 1-3 3 3

OBX3 - Coñecer os principais desafíos aos que
se enfrontaron distintas sociedades ao longo do
tempo, identificando as causas e consecuencias
dos cambios producidos e os problemas aos que
se  enfrontan  na  actualidade,  mediante  o
desenvolvemento de proxectos de investigación
e  o  uso  de  fontes  fiables,  para  realizar
propostas que contribúan ao desenvolvemento
sustentable.

3-4-5 3 3-4 1 1

OBX4 -  Identificar  e analizar  os elementos da
paisaxe  e  a  súa  articulación  en  sistemas
complexos naturais, rurais e urbanos, así como
a  súa  evolución  no  tempo,  interpretando  as
causas das transformacións e valorando o grao
de  equ i l i b r i o  ex i s ten te  nos  d i s t i n tos
e c o s i s t e m a s ,  p a r a  p r o m o v e r  a  s ú a
conservación, mellora e uso sustentable.

2 1-2-3-4 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5 -  Analizar de forma crítica formulacións
h is tór icas  e  xeográf icas  exp l icando  a
construción  dos  sistemas  democráticos  e  os
principios constitucionais que rexen a vida en
comunidade, así como asumindo os deberes e
dereitos propios do noso marco de convivencia,
para  promover  a  participación  cidadá  e  a
cohesión social.

5 1-2 1

OBX6 -  Comprender  os  procesos  xeográficos,
históricos  e  culturais  que  conformaron  a
real idade  mult icultural  na  que  vivimos,
coñecendo e difundindo a historia e a cultura
das minorías étnicas presentes no noso país, e
valorando  a  achega  dos  movementos  en
defensa da igualdade e a inclusión, para reducir
es te reot ipos ,  ev i ta r  ca lquera  t ipo  de
discriminación  e  violencia,  e  recoñecer  a
riqueza da diversidade.

5 3 1-2-3 1

OBX7 - Identificar os fundamentos que sosteñen
as diversas identidades propias e as alleas,  a
través  do  coñecemento  e  posta  en  valor  do
pat r imon io  mater ia l  e  inmater ia l  que
compartimos  para  conservalo  e  respectar  os
sentimentos  de  pertenza,  así  como  para
favorecer procesos que contribúan á cohesión e
solidariedade territorial no tocante aos valores
do europeísmo e da Declaración Universal dos
Dereitos Humanos.

3 1 1-2-3 1

OBX8 -  Tomar  conciencia  do  papel  dos  ciclos
demográficos, o ciclo vital, as formas de vida e
as relacións interxeracionais e de dependencia
na sociedade actual e a súa evolución ao longo
do tempo, analizándoas de forma crítica, para
promover alternativas saudables, sustentables,
enriquecedoras e respectuosas coa dignidade
humana  e  o  compromiso  coa  sociedade  e  a
contorna.

5 4 2-5 1-2-3

OBX9  -  Coñecer  e  valorar  a  importancia  da
seguridade  integral  cidadá  na  cultura  de
conv ivenc ia  nac iona l  e  in te rnac iona l ,
recoñecendo a contribución do Estado, as súas
institucións  e  outras  entidades  sociais  á
cidadanía  global,  á  paz,  á  cooperación
i n t e r n a c i o n a l  e  a o  d e s e n v o l v e m e n t o
sustentable, para promover a consecución dun
mundo  máis  seguro,  solidario,  sustentable  e
xusto.

2 1-2-3-4 1 1
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO planeta Terra e a súa
representación1 105

XClimas da Terra2 1010

XEmerxencia climática3 105

XOs medios naturais4 105

O impacto humano sobre o
medio natural X5 810

As sociedades prehistóricas X6 910

A Antigüidadade en Asia e
África X7 710

A civilización Exipcia X8 810

XA Hélade9 910

XRoma10 810

XOs pobos bárbaros11 810

XAs expresións artísticas na
Antigüidade12 85

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O planeta Terra e a súa representación

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

É quen de empregar terminoloxía
xeográfica na interpretación de fontos
cartográficas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 40

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Sabe elaborar planos e mapas simples.

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Sabe situar nun mapa as coordenadas
xeográficas

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

É capaz de expor a información básica
contida nun mapa

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Coñece varias accións de defensa da
contorna

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

2

Título da UDUD

Climas da Terra

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Coñece os principais climas da Terra

TI 40

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Ubica xeográficamente os principais
climas da Terra

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Sabe elaborar un climograma

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Coñece dúas accións de defensa da
contorna

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

3

Título da UDUD

Emerxencia climática

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Entende algún dos riscos do cambio
climático

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Coñece algunha das medidas
implementadas polo Estado para paliar a
emerxencia climática

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Coñece varios efectos actuais da
emerxencia climática

TI 40

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Elabora documentos sobre os efectos do
cambio climático a partir de fontes

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Propón  medidas para paliar a emerxencia
climática

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Coñece o concepto de cambio climático

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Participa de forma activa e argumentada
en debates orais cos seus compañeiros

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Propón medidas de alcance persoal para
paliar a emerxencia climática

CA3.8 - Relacionar os cambios nos estilos de vida
tradicional e contrastalos cos que son saudables e
sustentables na contorna, a través de
comportamentos respectuosos coa propia saúde, coa
dos demais e cos outros seres vivos, tomando
conciencia da importancia de promover o propio
desenvolvemento persoal.

Participa na elaboración de un traballo
con fontes de historia oral
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

4

Título da UDUD

Os medios naturais

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60
CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Identifica os principais elementos dos
distintos medios naturais

TI 40

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Emprega terminoloxía xeográfica na
descripción dos medios naturais

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

É capaz de elaborar un esquema
relacionando climas e zonas bioclimáticas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
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Contidos

- Lectura crítica de información.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

5

Título da UDUD

O impacto humano sobre o medio natural

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identifica varios efectos do impacto da
actividade humana sobre a súa contorna

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Coñece varias medidas implementadas
polo Estado

TI 40

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Propón medidas concretas para paliar os
efectos do impacto humano sobre  o
medio natural

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Participa de xeito activo e crítico en
debates orais cos seus compañeiros

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Propón medidas concretas de alcance
personal

CA3.8 - Relacionar os cambios nos estilos de vida
tradicional e contrastalos cos que son saudables e
sustentables na contorna, a través de
comportamentos respectuosos coa propia saúde, coa
dos demais e cos outros seres vivos, tomando
conciencia da importancia de promover o propio
desenvolvemento persoal.

Participa na elaboración de un traballo
con emprego de fontes de historia oral
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

6

Título da UDUD

As sociedades prehistóricas

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

É capaz de facer unha liña temporal
simple

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Distingue as diferencias entre a
Prehistoria e a Idade Antiga

TI 40

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Distingue os principais  ferramentas
líticas da prehistoria

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

A través do traballo sobre textos
distingue como acientíficas as teorías
creacionistas

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Elabora esquemas simples

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.
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Contidos

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Análise interdisciplinar da orixe do ser humano e do nacemento da sociedade. Grandes migracións humanas e o
nacemento das primeiras culturas.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

7

Título da UDUD

A Antigüidadade en Asia e África

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Distingue os principais trazos das
civilizacións

TI 40

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

É capaz de facer unha liña temporal
simple

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Identifica os prexuízos eurocentristas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

23/12/2022 12:34:56 Páxina 28de12



Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- A organización política do ser humano e as formulacións estatais no mundo antigo: democracias, repúblicas,
imperios e reinos. Evolución da teoría do poder.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.

8

Título da UDUD

A civilización Exipcia

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Coñece as bases do sistema social

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Desarrolla as características básicas da
civilización exipcia

TI 40

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora unha liña temporal simple

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Elabora esquemas visuais sobre os
contidos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Valora o legado material  exipcio

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- A organización política do ser humano e as formulacións estatais no mundo antigo: democracias, repúblicas,
imperios e reinos. Evolución da teoría do poder.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.

9

Título da UDUD

A Hélade

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Entende a importancia de Grecia para o
desarrollo da democracia como sistema
político

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Responde preguntas simples sobre textos
históricos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Describe as características básicas da
Hélade

TI 40

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora unha liña temporal simple

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Identifica na cultura europea actual algún
trazo da civilización grega

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

interpreta de forma crítica o papel da
muller na sociedade grega

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Violencia e conflitos armados. O crecemento dos exércitos e a evolución do armamento desde os hoplitas. Os civís
durante as guerras.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- A organización política do ser humano e as formulacións estatais no mundo antigo: democracias, repúblicas,
imperios e reinos. Evolución da teoría do poder.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.
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Contidos

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.

- Igualdade de xénero. Manifestacións e condutas non sexistas.

10

Título da UDUD

Roma

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Describe e identifica as características
básicas da civilización romana

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Entende a influencia de Roma na
conformación da identidade europea

TI 40

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora unha liña temporal

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Atopa na súa contorna pegadas da
civilización romana

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Responde preguntas sobre textos
históricos

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Atopa na súa contorna pegadas da
civilización romana
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Coñece e interpreta críticamente a
situación das mulleres e dos escravos en
Roma

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Violencia e conflitos armados. O crecemento dos exércitos e a evolución do armamento desde os hoplitas. Os civís
durante as guerras.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- A organización política do ser humano e as formulacións estatais no mundo antigo: democracias, repúblicas,
imperios e reinos. Evolución da teoría do poder.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.

- Seguridade viaria e mobilidade segura, saudable e sustentable. O espazo público.

11

Título da UDUD

Os pobos bárbaros

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

23/12/2022 12:34:56 Páxina 28de17



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Identifica as causas do desmoreamento
do Imperio Romano

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Identifica as pegadas do Reino Suevo

TI 40

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elabora unha liña temporal

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Responde preguntas sobre fontes
históricas directas

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Analiza criticamente o concepto de
bárbaro

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Violencia e conflitos armados. O crecemento dos exércitos e a evolución do armamento desde os hoplitas. Os civís
durante as guerras.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.
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12

Título da UDUD

As expresións artísticas na Antigüidade

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

É quen de identificar as características
básicas de obras clave propostas

TI 40

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Analiza a relación entre arte e civilización

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Recoñece o valor patrimonial da arte
conservada e a importancia da súa
conservación

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións. Diversidade e riqueza cultural.
Respecto e conservación do patrimonio material e inmaterial.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

As liñas de actuación metodolóxica no proceso de ensino e aprendizaxe da materia de Xeografía e Historia que
permitan o logro dos obxectivos e unha adecuada adquisición das competencias poden xirar sobre as seguintes
propostas.

Trátase de que o alumnado adquira o coñecemento dos feitos e fenómenos xeográficos e históricos nun sentido
amplo permitindo relacionalos entre si e detectar as repercusións que estes tiveron no seu momento e aínda teñen
no presente.

A organización dos saberes de xeografía e historia, a súa programación e secuenciación poden abordarse desde unha
perspectiva cronolóxica ou máis transversal, en función dos obxectivos didácticos e as situacións de aprendizaxe
propostas,  incidindo  na  contextualización  histórica  e  xeográfica  desde  un  enfoque  multicausal  e  desde  unha
perspectiva de estudo comparado. Para iso, pódense priorizar contidos e ir ao esencial para poder traballalos  dun
xeito operativo, práctico e comprensible.

O papel estrutural dos procesos e contidos diversos, que incorpora campos temáticos, recursos e procedementos de
diferentes  áreas  de  coñecemento,  confire  a  esta  materia  un  papel  central  á  hora  de  establecer  estratexias
interdisciplinares  como o traballo por proxectos incluso ao longo dos catro cursos da etapa, isto permitirá que o
alumnado  perciba  a  aprendizaxe  dende  unha  perspectiva  conxunta,  relacional  e  global  evitando  unha  visión
compartimentada das materias.

O interese aumentará ao ver a aplicación das aprendizaxes, polo tanto, é conveniente contextualizalas e conectalas
cos problemas actuais e retos do presente, dende unha perspectiva interpretativa do tempo e comprensiva do
espazo, xa que facilita dotar aos contidos de funcionalidade, interese e utilidade para o alumnado e permite crear
escenarios diversos nos que desenvolver iniciativas e proxectos en situacións reais para ir propiciando que vaian
participando e comprometéndose coa contorna e a comunidade.

O desenvolvemento das competencias son o eixe vertebrador da didáctica docente,  por tal  motivo,  o enfoque
metodolóxico das clases debe ser eminentemente práctico e activo poñendo ao alumnado no reto de resolver as
tarefas que se lle propoñen seguindo a máxima de que se aprende facendo. Unha vantaxe da Xeografía e Historia é
que o alumando adoita a ter coñecementos previos por experiencias vividas, polo que é preciso aproveitalas para
favorecer que siga construíndo a súa aprendizaxe actuando o profesorado de guía e propiciador do progreso dos
saberes.

Por suposto, é recomendable establecer unha diversificación dos itinerarios de aprendizaxes, así como a aplicación de
criterios de flexibilidade que permitan poñer en acción propostas e iniciativas educativas que favorezan a inclusión.
Isto favorecerá a motivación e a participación activa do alumnado e detectar  os progresos individuais e grupais sen
fixarse só nos resultados. En relación a isto, o profesorado poderá facer emprego de  distintos métodos que teñan en
conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e que favorezan a capacidade de aprender por si mesmos, o
que vai permitir reforzar a autonomía, a reflexión e a responsabilidade. Diversificar metodoloxías, ademais de romper
coa rutina, vai axudar a que o docente teña maior perspectiva de coñecemento do alumnado nas diferentes facetas e
detectar as dificultades de aprendizaxe que aparezan  e, se fora o caso,  poñer en práctica  os mecanismos de reforzo
axeitados (discriminando tarefas, regulando a esixencia, propoñendo alternativas...)

Tamén é conveniente o uso de estratexias para traballar transversalmente a comprensión lectora, a expresión oral e
escrita, a comunicación audiovisual, a competencia dixital, o fomento da creatividade, do espírito científico e do
emprendemento.

Outro aspecto a ter en conta son as dinámicas de grupo xa que a aprendizaxe entre iguais é moi efectiva. Poden
propoñerse tarefas a desenvolver de xeito individual, pequeno grupo ou gran grupo buscando o maior rendemento do
alumnado e unha maior interactuación entre eles. Posteriormente, coa posta en común do traballado estableceríase
un diálogo moi enriquecedor para a comprensión dos contidos.

O emprego de mecanismos como a formulación de interrogantes, tormenta de ideas, debates, recreación de feitos,
asembleas.... facilitan o intercambio de información, o desenvolvemento crítico e a creación dun criterio persoal ou
xuízo de valor que conduce á madurez e desenvolvemento dos estudantes.
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Así pois, a innovación, o deseño, a actividade, a creatividade  son características a contemplar nos métodos que se
aplican na aula escapando das clases exclusivamente expositivas que non permiten coñecer as capacidades reais do
alumnado, as habilidades, destrezas e intereses.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Edixgal

Apuntamentos e fichas do docente

Blogs especializados en Xeografía e Historiado

Aula Virtual do Centro

Caderno ou cartafol de traballo do alumnado

Prensa

Caderno de reforzo e ampliación

Hoxe  en  día  contamos  cunha  grande  diversidade  de  recursos  pedagóxicos  para  cada  momento  didáctico  ou
metodoloxía a empregar.

O libro de texto é un importante  apoio para o profesorado e para o alumnado xa que aglutina todas as unidades que
se van traballar ao longo do curso e tamén ofrece diversas e numerosas actividades a desenvolver. Non obstante,
débese ter en conta que non debe determinar a función do docente nin a súa metodoloxía, polo que o profesorado,
como profesional  que é,  determinará e xestionará o seu uso. Ademais do libro de texto empregarase material
complementario, incluso elaborado polo docente, que se acomode ás oportunidades que se presenten na aula. Así
mesmo, o docente pode dispor do seu propio blog  didáctico a través do cal  pode facer propostas de traballo
(visualizar vídeos, realizar actividades interactivas...) que enriquezan a didáctica.

O alumnado requerirá dun caderno de traballo onde plasmará as tarefas de xeito ordenado e boa presentación. Dito
caderno ou cartafol será unha mostra máis do traballo do alumno e do seu progreso.

Logo están os recursos que se ofrecen a través da Aula Virtual  que poden realizarse e entregarse a través da
plataforma.  Así  mesmo  a  Aula  Virtual  permite  ao  docente  deseñar  diferentes  tipos  de  tarefas  avaliables,  e
comunicarse co alumnado.

As novelas históricas adoitan ser atractivas para recrear feitos históricos e poden lerse na súa totalidade ou algún
capítulo destacable.

Pode dispoñerse de Xogos de mesa de feitos históricos para ser empregados nalgunha ocasión.

En definitiva, deben empregarse diferentes materiais didácticos coa finalidade de diversificar non só a metodoloxía
didáctica senón tamén a aprendizaxe individual.

Hoxe en día o manexo das TIC son necesarias pois ofrecen moitas vantaxes pero o docente será selectivo no seu
emprego e transmitirá ao alumnado a necesidade do uso responsable.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao comezo de curso realizarase  unha proba diagnóstica inicial  co fin  de detectar  o nivel  de competencia e a
capacidade dos/das alumnos e alumnas. Así mesmo permitirá valorar as diferenzas académicas do alumnado para, en
consecuencia, poder establecer as medidas oportunas para atender á diversidade que nos atopamos na aula.

Dita avaliación inicial consistirá en exercicios orais e escritos de diferente índole. Por unha banda, farase unha proba
escrita (de preguntas, de completar textos, de relacionar, de ordenar, etc.)  na que se avaliarán contidos histórico-
xeográficos;  pola outra banda, desenvolverase unha avaliación máis aberta e expositiva sobre diversos temas
curriculares que permita coñecer as destrezas orais.

Así mesmo é preciso unha proba diagnóstica ao comezo de cada Unidade Didáctica coa finalidade de saber os
coñecementos previos que ten o alumnado sobre o tema que se vai abordar para, a partir deles, seguir construíndo
os seus saberes.  Dita proba inicial  realizarase axustándose a cada unidade,  pero en liñas xerais  consistirá na
elaboración de cuestionarios,  test,  enunciados de verdadeiro falso, tormenta de ideas, entrevistas, asembleas,
redaccións, visualización comentada de pequenos audiovisuais, pescudas....

Outra das vantaxes da avaliación inicial é a de ofrecer información sobre a predisposición do alumnado cara o tema
que  se  vai  a  traballar,  permitindo  concretar  os  contidos  que  suscitan  maior  interese  ou  que  se  descoñecen
totalmente. Ademais dá pé a definir a didáctica e a metodoloxía para abordar a unidade.

Outro aspecto importante destas probas diagnósticas é que permiten detectar as confusións e incorreccións que os
estudantes teñen sobre os contidos a tratar e que van precisar aclaración e rectificación, sendo idóneo plantexarlles
que sexan eles/elas mesmos/as os que, por medio de pescudas, cheguen ás conclusións exactas.

Por último, puntualizar que estas probas iniciais non teñen por que se valoradas numericamente xa que non entran
no cómputo de cálculo da cualificación do alumnado.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

10

UD 3

5

UD 4

5

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Proba
escrita 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Táboa de
indicadores 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

10

UD 12

5

Total

100

Proba
escrita 60 60 60

Táboa de
indicadores 40 40 40

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Criterios de cualificación:
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Por unidades didácticas estableceuse o peso que se lle daba aos instrumentos de avaliación resultando que as probas
escritas é do 60% e o das táboas de indicadores un 40%.

A probas escritas puntuaranse nunha escala de 1 a 10 e consistirán na contestación dunha serie de preguntas de
diverso formato, por exemplo, poden ser de desenvolver, curtas ou tipo test; de relacionar conceptos; de identificar e
comentar imaxes; de definir termos; etc. Sempre se especificará o valor de cada pregunta, entendendo que se está
contestada correctamente levará a puntuación máxima pero, de non ser así, a puntuación diminuirá en consecuencia
cuns criterios obxectivos que o docente debe ter previamente fixados. Finalmente a cualificación do exame será o
resultado da suma total da puntuación acadada en cada cuestión.

A táboa de indicadores  comprenderá todas as tarefas e aspectos procedimentais que se encomenden ao alumnado
que poden ser traballos escritos; informes e redaccións; presentacións en ordenador; cadernos e cartafol; resumos;
pósters; exposicións orais, etc. Para a corrección destes traballos empregaranse as rúbricas adaptadas a cada tarefa
entre as que figurará unha que recolla a actitude e implicación do/da alumno/a no traballo, deste xeito considérase o
interese como aspecto a valorar. Para as rúbricas establécense os seguintes parámetros: excelente 10; ben 7; regular
5; moi regular 4, valores cos que logo se extrae a media.

Unha vez realizadas as operacións, aplicarase o redondeo tendo en conta que cando o decimal é superior a 5 o
redondeo irá á alza e, pola contra, se é inferior, irá á baixa. A avaliación estará aprobada cando a cualificación sexa 5
ou superior. Se o docente observa que o alumno ou alumna aprobou a avaliación pero ten algunha parte ou tema
pouco afianzado, poderá poñerlle algún traballo de reforzo. No caso de resultar unha avaliación negativa levarase a
cabo un plan de recuperación.

Para a cualificación final de curso terase en conta o peso porcentual ou ponderado que se lle aplicou ás unidades de
cada avaliación, polo tanto será o resultado de:

Se o resultado final non chega a un 5 o/a alumno/a terá que presentarse a unha proba extraordinaria en xuño dos
contidos das tres avaliacións. Consistirá nun exame final no que se examinarán todos os criterios de avaliación de
todas as unidades didácticas. Novamente, a cualificación deberá ser superior a 5 (nunha escala de 1-10) para ter a
materia aprobada, en caso contrario quedaría pendente e, en canto ao redondeo, aplicaráselle o establecido para as
avaliacións.

Criterios de recuperación:

Co alumnado que non aprobe as avaliacións levarase a cabo un plan de recuperación que consistirá na elaboración
dunhas fichas de reforzo con diferentes propostas de tarefas competenciais sobre os temas traballados nas unidades
da avaliación xunto coa preparación dunha serie de preguntas exame sobre ditos contidos. O docente titorizará este
traballo para resolver dúbidas ou/e corrixir aqueles aspectos que sexan precisos.

Farase unha proba escrita de recuperación por trimestre sobre as preguntas propostas polo docente e que foron
previamente traballadas polo/a alumno/a que se cualificará nunha escala de 1 a 10 (especificando en cada pregunta
o seu valor). En relación á parte práctica este deberá ser entregado no prazo indicado e será puntuado seguindo as
rúbricas: excelente 10; ben 7; regular 5; moi regular ou inadecuado 4, calculando logo a media.

Para calcular  a nota da recuperación considerarase o 50% das probas escritas e o 50% dos traballos e será o
resultado de:

Nota recuperación da avaliación non superada= [(Nota Ex.+ Media rúbricas T.I.)] /2.

Levarase a cabo un redondeo da cualificación e este será á alza cando o decimal é superior a 5 ou á baixa cando o
decimal sexa menor de 5. A avaliación considerarase aprobada cando se obtén 5 ou máis.

Concretamos que a construción da nota da avaliación a recuperar establécese cos instrumentos da recuperación.

Todo o traballo será titorizado polo docente e este estará en disposición de realizar as aclaracións e correccións que
sexan pertinentes para promover unha recuperación positiva.

No caso de que non se recupere a avaliación, o alumnado poderá someterse a outra recuperación cando o docente o
considere pertinente consistente na realización dun exame escrito puntuado nunha escala de 1 a 10 e sobre as

23/12/2022 12:34:57 Páxina 28de23



preguntas mandadas realizar polo/a profesor/a no inicio do plan de recuperación, non tendo que presentar o traballo
se este xa foi entregado e valorado positivamente, en caso contrario, si debe entregalo de novo.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

O alumnado coa materia pendente será convocado ao inicio do curso para explicarlle o plan de recuperación. Este
consistirá na elaboración dun cartafol de traballo baseado en tarefas a través das cales  se traballan as competencias
básicas. Ademais disto vai ter que realizar exames escritos sobre as preguntas que se lle proporcionaron xunto co
cartafol.

O alumno/a será titorizado regularmente, o que permitirá facer un seguimento do seu traballo e aclarar as dúbidas
que se lle presenten.

A entrega do cartafol de traballo e a realización do exame será por trimestre.

En virtude de todo isto a cualificación suporá:

50% da nota acadada no exame escrito sobre as preguntas que se lle entregaron e que previamente tivo que
preparar.

50% da  nota  acadada  polo  traballo  realizado  cuxa  cualificación  está  determinada  polas  rúbricas  específicas,
resultando a media de todas elas.

Polo tanto a nota é o resultado de:

Nota trimestral da materia pendente= (Nota Ex. + Nota Traballo) /2.

No caso de que o/a alumno/a non aprobase o exame realizaríaselle, cando se indicase, unha recuperación consistente
nunha proba escrita  en base ás preguntas preparadas e puntuada nunha escala de 1 a 10 non tendo que presentar o
traballo se este xa foi entregado e valorado positivamente, en caso contrario, si debe corrixilo e entregalo de novo.

Para a nota final de curso sería o resultado de:

Nota final de curso: (Nota 1ª Av. + Nota 2ª Av.+ Nota 3ª Av.) / 3.

No tocante á atención á diversidade, segundo o artigo 51º da Orde do 8 setembro 2021, establécese un plan de
reforzo que será elaborado polo profesorado que imparte a materia que a alumna ou o alumno teñan pendente de
superar, baixo as directrices do correspondente departamento didáctico e co coñecemento do profesorado titor, e
terá como referentes os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das competencias. Igualmente, será un
plan que se adapte ás particularidades de cada alumna ou alumno destinatarios. O departamento didáctico velará
pola realización do plan por parte dos estudantes receptores.

6. Medidas de atención á diversidade

As medidas de atención á diversidade danse en dous niveis:

Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe levarase a cabo un  traballo de reforzo e recuperación cunha
proposta de material de traballo adaptado para facerllo máis comprensible. Deste xeito o alumnado con dificultades
pode decatarse dos seus logros e automotívase máis.

Ao alumnado de altas capacidades proporcionaránselle tarefas de ampliación e afondamento. Ditas actividades
poden ir sendo cada vez máis complexas segundo as necesidades pero sempre terán un compoñente motivador para
evitar que dito alumnado decaia no seu esforzo.

Plantexaranse medidas de reforzo tanto para o alumnado avantaxado como para o que teña dificultades, de acordo
coas súas necesidades concretas. En función destas, adaptaremos a metodoloxía (traballo cooperativo, reforzo
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individual...) de forma que o docente  poida atender a ritmos, capacidades e niveis diferentes, favorecendo  así que o
alumnado acade un nivel mínimo nas súas capacidades lingüísticas e sociais. O material a empregar pode ser unha
adaptación do libro de texto seleccionando contidos e tarefas ou un caderno de traballo cos contidos adaptados
elaborado polo docente co asesoramento do Departamento de Orientación.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Educación cívico-social X

ET.2 - Educación ambiental X X X X X

ET.3 - Educación para a
igualdade X X X

ET.4 - Emprendemento X

ET.5 - Comprensión lectora,
oral e escrita X X

ET.6 - Obxectivos do
Desenvolvemento Sostible X X X X X

ET.7 - Educación para a paz X X X

ET.8 - Educación para o
consumidor X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Educación cívico-social

ET.2 - Educación ambiental

ET.3 - Educación para a
igualdade X X X X

ET.4 - Emprendemento

ET.5 - Comprensión lectora,
oral e escrita X X X X

ET.6 - Obxectivos do
Desenvolvemento Sostible

ET.7 - Educación para a paz X X X X

ET.8 - Educación para o
consumidor

Observacións:
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Serán traballados todos os elementos transversais, en especial a comprensión lectora e a expresión oral e escrita
pois o alumnado vai  ter  que ler  en diferentes formatos e redactar resumos,  opinións,  textos,  comentarios
xeográficos e históricos, etc.
Así mesmo, a comunicación audiovisual dun xeito responsable será aproveitada en todas as unidades pois
servirán de apoio á práctica docente.
O resto  dos elementos transversais  tamén serán abordados en maior  ou menor  medida en case todas as
unidades. No tocante á comunicación terá un maior peso nas unidades que promovan o debate.
O emprendemento tamén se considera importante por canto se pretende que o alumnado realice propostas e
promova unha actitude proactiva e participativa.
Importante na materia de Xeografía e Historia é a Educación cívica e constitucional que tamén será un tema que
pode retomarse en todas as unidades non só como tema a dar senón tamén como actitude do alumnado na aula
de respecto, tolerancia nos traballos, debates, etc.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

complementariaVisitas a exposicións e museos

complementariaAsistencia a charlas

complementariaExcursións de interese didáctico

complementariaProxección de cine

complementariaAsistencia a representacóns teatrais

Observacións:
Todas as actividades complementarias axudan  a potenciar a motivación, a comprensión e a aprendizaxe do
alumnado así como a saír da rutina.
Permiten afondar nos contidos do currículo e comprobar a súa aplicación real .
A nivel  persoal,  facilitan a socialización do alumnado,  desenvolver  a súa creatividade e descubrir  as súas
habilidades fóra do ámbito escolar.
Agora ben, é preciso que estas sexan escollidas adecuadamente, sexan motivadoras e se adapten ao nivel de
comprensión do alumnado.

Establécense tres fases para a preparación e desenvolvemento destas actividades:

-Unha primeira fase previa que consiste na preparación do alumnado. Nela dáselle información do tema e
propóñense tarefas para desenvolver durante a actividade.
-Unha segunda fase ou fase central consistente na actividade propiamente dita durante a cal o alumnado deberá
coller datos e información.
-Xa na aula unha terceira fase de feed-back  para comprobar o resultado da experiencia.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Demostra coñecemento da materia

Planifica leccións, ensina e avalía
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Avalía e xulga enfunción dos criterios da programación

Crea ambiente de aprendizaxe

Emprega variedade de recursos

Motiva ao alumnado

Ofrece oportunidades de recuperación

É ordenado nas explicacións

Explica con claridade

Resolve dúbidas

É innovador/a

Aplica criterios de avaliación coñecidos e claros

Revisa a realización das tarefas propostas

Valora o esforzo

Sabe dirixir as clases

Cumpriu co horario de clase

Valoración xeral da materia

Os obxectivos didácticos están ben formulados

A selección e temporalización dos contidos e actividades foi axustada

Os criterios de avaliación e cualificación foron claros

Os contidos e activiades relacionáronse cos intereses do alumnado

As actividades foron variadas e motivadoras

A temporalización foi adecuada

Realizouse a avaliación inicial

Empregáronse diferentes instrumentos de avaliación

Os criterios de cualificación foron axustados

O profesorado debe someterse á avaliación do seu proceso de ensino e práctica docente.

En canto á práctica docente,  esta realizarase por  medio de enquisas e rúbricas que conteñen unha escala de
valoración  e  que  xiran  entorno  a  "sabe",  "sabe  ser",  "sabe  facer  que"  e  "sabe  como  facer",  é  dicir,  sobre
coñecementos, motivación,  metodoloxía, avaliación, puntualidade e xestión da aula.

Este cuestionario será proporcionado ao alumnado ao final de cada avaliación ou ao remate do curso. O balance dos
resultados vai permitir reconsiderar determinadas actuacións e reformular a programación e a metodoloxía.

Descrición:
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Igual  de importante é avaliar  o proceso do ensino para o cal  disponse dun cuestionario de autoavaliación cos
indicadores de logro puntuables nunha escala de 1 a 10. O cuestionario versa sobre a programación (obxectivos,
contidos e temporalización, criterios de avaliación e programación). Sobre o desenvolvemento da programación
(contidos,  actividades,  distribución  do  tempo,  recursos..)  e  sobre  a  avaliación  (se  houbo  avaliación  inicial,
instrumentos axeitados, criterios de cualificación xustos...)

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O profesorado realizará de xeito continuo o seguimento da programación atendendo á súa temporalización, criterios
establecidos de avaliación, contidos a impartir, metodoloxía, etc....todo isto coa finalidade de ir axustando e incluso
modificando aqueles aspectos didácticos que crea convenientes para que dita programación resulte máis real,
aplicable e operativa.

Farase un seguimento da programación e da práctica docente a través da aplicación Proens e este realizarase por
avaliación  trimestral  recolléndose  datos  sobre  a  temporalización,  os  axustes  dos  Criterios  de  Avaliación,  os
instrumentos de avaliación,  a ponderación dos mesmos, etc.. Todos estes datos xunto cos referidos a contidos,
metodoloxía, avaliación, etc., serán valorados indicando as posibles razóns das dificultades do desenvolvemento da
programación (polo clima da aula, recursos, diversidade de alumnado, etc.) e toda esta información recollerase nas
actas do departamento.

Para a avaliación do proceso de ensino, empregaranse os indicadores de logro recollidos na programación para ver se
efectivamente se están cumprindo.

Finalmente, nas memorias de final de curso aparecerán recollidas as propostas de mellora se fosen necesarias para
poñer en práctica nos cursos sucesivos procurando ir axustándoa ao máximo á realidade e á temporalidade.

9. Outros apartados
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