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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 3º  ESO no centro educativo Colexio  Virxe Milagrosa -
Fundación Educere.  .

A materia Segunda Lingua Estranxeira: Francés impártese en 3º ESO como "Optativa autonómica" e conta cunha
carga semanal de 3 sesións.

No contexto definido no PEC,  na PXA,  no DOC e nas NOFC doColexio  Virxe Milagrosa -  Fundación Educere ,  o
Departamento de Francés ten encomendada a docencia de 1 grupo da materia 2ª Lingua estranxeira - Francés en 3º
ESO cun número de alumnado de 11.

Ao iniciar o 3º curso da educación secundaria obrigatoria, o alumnado leva dous cursos en contacto con polo menos
dúas linguas estranxeiras polo que xa estivo en relación, cando menos elementalmente, con culturas e interaccións
diferentes ao seu contexto habitual. Neste curso, preténdese que o alumnado continúe progresando 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.

No marco do convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e .......... o
Departamento de Francés propón como obxectivo específico  a  preparación da alumnado para a  obtención da
certificación  do  DELF  escolar  (Diplôme  d'Études  en  Langue  Française)  de  forma  integrada  na  programación,
desenvolvendo as estratexias comunicativas de comprensión, produción, interacción e mediación.

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 3º 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 L'environnement1 18
 Décrire un objet, parler de l'écologie,
demander et exprimer une opinion. Le vide
grenier.

10

XUD2.  Ma journée2 15
  Parler de son emploi du temps, exprimer
la fréquence, demander, proposer et
accepter de l'aide. parler de son collège.
Les matières préférées des collégiens.

10

UD3.  Les vacances X3 18
 Décrire un lieu, parler du temps qu'il fait,
situer dans le temps et parler de ses
projets.  Des vacances à la carte.

15

UD4.  Tu vas bien? X4 18
 Demander et dire comment on se sent,
exprimer l'hypothèse et donner un conseil.
Parler des sports. Exprimer la satisfaction et
le mécontentement. Les ados et le sport.

15

XUD5. Je vais devenir5 18

 Parler de ses aptitudes et ses capacités,
parler de musique, dire ce qu' on veut
devenir, exprimer l'appartenance et situer
dans le temps. La cuisine et la musique au
Magreb et aux Antilles.

25

XUD6.  Médias et technologie6 18
 Demander et donner une information,
Parler des médias et de la technologie,
raconter et décrire des situations passées.
Les lectures des adolescents.

25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

UD1 L'environnement

Duración

18
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Extraer o sentido global e información
relevante e previsible en textos orais, escritos e
multimodais breves, sinxelos e estruturados con
conectores moi básicos, sobre temas frecuentes e
cotiáns de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, propios dos ámbitos persoal, educativo
e público, expresados de forma comprensible, clara
e en lingua estándar a través de distintos soportes.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global e da información relevante e
previsible.

CA1.2 - Comprender a información esencial en
situacións de comunicación oral ou escrita, de xeito
presencial ou telemático, e dos medios de
comunicación social que aborden conversas,
narracións e/ou descricións predicibles, e
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e
léxico moi básico, e co apoio de imaxes moi
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá
e de necesidade inmediata, previamente traballados
e que ¿no caso da oralidade¿ estean articuladas moi
claramente, con ritmo pausado, aínda que sexa
necesario escoitalas máis dunha vez.

Comprender cando menos o 50% da
información esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita.

CA1.4 - Comprender descricións, narracións,
instrucións e opinións claras formuladas a través de
diversos soportes de xeito simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese traballados previamente, e, no caso da
posibilidade de interacción oral, se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito con ritmo pausado.

 Comprender cando menos o 50% das
descricións, narracións, instrucións e
opinións.

CA1.6 - Redactar textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, e mensaxes e notas moi sinxelos
con información, instrucións e indicacións básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade
inmediata, amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

Redactar  textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de léxico, morfosintaxe...

CA1.7 - Completar formularios e documentos moi
básicos nos que se solicite información persoal, en
soporte tanto impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección alto
(75%)  formularios e documentos moi
básicos.

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 75% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.

TI 49

CA1.3 - Usar estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais ou os detalles relevantes de textos
sinxelos e básicos: 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.

Recoñecer e usar algunha das estratexias
básicas de comprensión (incluídas as
paralingüísticas) para inferir significados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Producir oralmente textos curtos e moi
sinxelos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
sobre temas cotiáns e habituais pronunciando de
maneira intelixible, prestando atención ao ritmo, á
acentuación e á entoación, reparando os erros
básicos de pronuncia.

Producir oralmente textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de pronuncia, léxico,
morfosintaxe...

CA1.8 - Aplicar e compartir coñecementos e
estratexias básicas para producir textos escritos
(adecuación á 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 da totalidade das
estratexias, aplicalas na súa maioría e ser
quen de explicalas e compartilas.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas breves e
sinxelas, producindo textos intelixibles e reparando
os erros básicos de pronuncia cando as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

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

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 intelixiblemente cando menos
no 50% das veces. Pedir aclaracións
sempre que o precise.

CA1.11 - Interactuar respondendo e facendo
preguntas e dando e comprendendo informacións
sinxelas, relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos, afeccións e intereses etc.), así
como instrucións e peticións relativas ao ámbito
escolar.

Interactuar intelixiblemente 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 da totalidade 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 simple e previsible, de interese
inmediato, de textos moi curtos e moi simples como
sinais, paneis de información, carteis, programas,
folletos, palabras de menús, 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, identificando aqueles factores
socioculturais máis evidentes que dificulten a
comunicación, e 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. Identificar cando menos os
factores socioculturais que máis dificulten
a comunicación.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico, reflexionando de maneira
progresivamente autónoma sobre o seu
funcionamento.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis claras
(léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas 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 a maioría
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 culturais, e utilizar estratexias para explicar e
comprender a diversidade lingüística, cultural e
artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
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 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 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 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.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais breves, básicos e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións básicas e cotiás (identificar unha persoa, transmitir horarios, notas, costumes ou hábitos¿).

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: intercambiar
información sobre cuestións cotiás; instrucións e ordes básicas; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou
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Contidos

- suxestións sinxelas; expresar o gusto ou o interese e emocións moi básicas; enlazar frases de forma sinxela para
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión; dar
explicacións moi sinxelas; realizar hipóteses moi básicas; expresar en textos moi sinxelos a posibilidade e a dúbida.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso moi común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e moi sinxelos, organización e estruturación segundo o xénero
(narrativo, descritivo e instrutivo).

- Utilización de unidades lingüísticas básicas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades, tales
como expresión da entidade (obxectos, persoas, accións, sucesos etc.) e as súas propiedades (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais
(distancia, dirección, orixe...), o tempo e as relacións temporais (datación, frecuencia, secuencia...), formas básicas
da afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Utilización de léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo a identificación persoal, relacións
interpersoais básicas, lugares e contornas máis habituais, lecer e tempo libre, estudos, saúde e actividade física,
vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna natural.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración e identificación
e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas básicas de ortografía
da palabra, utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

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

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

- 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 (aulas
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o
desenvolvemento de proxectos con falantes e estudantes da lingua estranxeira.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

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

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

- 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
(hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas, comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos etc.; e os costumes, valores e actitudes moi básicos e máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira.

- Utilización de estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
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Contidos

- atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas básicas 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.

2

Título da UDUD

UD2.  Ma journée

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Extraer o sentido global e información
relevante e previsible en textos orais, escritos e
multimodais breves, sinxelos e estruturados con
conectores moi básicos, sobre temas frecuentes e
cotiáns de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, propios dos ámbitos persoal, educativo
e público, expresados de forma comprensible, clara
e en lingua estándar a través de distintos soportes.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global e da información relevante
e previsible.

CA1.2 - Comprender a información esencial en
situacións de comunicación oral ou escrita, de xeito
presencial ou telemático, e dos medios de
comunicación social que aborden conversas,
narracións e/ou descricións predicibles, e
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e
léxico moi básico, e co apoio de imaxes moi
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá
e de necesidade inmediata, previamente traballados
e que ¿no caso da oralidade¿ estean articuladas moi
claramente, con ritmo pausado, aínda que sexa
necesario escoitalas máis dunha vez.

Comprender cando menos o 50 % da
información esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita.

CA1.4 - Comprender descricións, narracións,
instrucións e opinións claras formuladas a través de
diversos soportes de xeito simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese traballados previamente, e, no caso da
posibilidade de interacción oral, se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito con ritmo pausado.

Comprender cando menos o 50 % das
descricións, narracións, instrucións e
opinións.

CA1.6 - Redactar textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, e mensaxes e notas moi sinxelos
con información, instrucións e indicacións básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade
inmediata, amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

Redactar textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de léxico, morfosintaxe...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Completar formularios e documentos moi
básicos nos que se solicite información persoal, en
soporte tanto impreso como dixital.

Completar cun grao de corrección alto
(75%) formularios e documentos moi
básicos.

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 75% o proceso de
produción de
textos e de inferencia de significados.

TI 49

CA1.3 - Usar estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais ou os detalles relevantes de textos
sinxelos e básicos: 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.

Recoñecer e usar algunha das estratexias
básicas de comprensión (incluídas as
paralingüísticas) para inferir significados.

CA1.5 - Producir oralmente textos curtos e moi
sinxelos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
sobre temas cotiáns e habituais pronunciando de
maneira intelixible, prestando atención ao ritmo, á
acentuación e á entoación, reparando os erros
básicos de pronuncia.

Producir oralmente textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de pronuncia, léxico,
morfosintaxe...

CA1.8 - Aplicar e compartir coñecementos e
estratexias básicas para producir textos escritos
(adecuación á 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 da totalidade das
estratexias, aplicalas na súa maioría e ser
quen de explicalas e compartilas.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas breves e
sinxelas, producindo textos intelixibles e reparando
os erros básicos de pronuncia cando as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

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

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 intelixiblemente cando menos
no 50% das veces. Pedir aclaracións
sempre que o precise.

CA1.11 - Interactuar respondendo e facendo
preguntas e dando e comprendendo informacións
sinxelas, relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos, afeccións e intereses etc.), así
como instrucións e peticións relativas ao ámbito
escolar.

Interactuar intelixiblemente 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 da totalidade das
estratexias traballadas e aplicalas na súa
maioría.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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 simple e previsible, de interese
inmediato, de textos moi curtos e moi simples como
sinais, paneis de información, carteis, programas,
folletos, palabras de menús, 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, identificando aqueles factores
socioculturais máis evidentes que dificulten a
comunicación, e 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. Identificar cando menos os
factores socioculturais que máis dificulten
a comunicación.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico, reflexionando de maneira
progresivamente autónoma sobre o seu
funcionamento.

Comparar e contrastar, cando menos , as
similitudes e diferenzas máis claras
(léxico , fonética , estruturas
morfosintáxicas 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 a maioría
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 culturais, e utilizar estratexias para explicar e
comprender a diversidade lingüística, cultural e
artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100 % dos discriminatorios e
prexuizosos.
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 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.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas 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 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.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais breves, básicos e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións básicas e cotiás (identificar unha persoa, transmitir horarios, notas, costumes ou hábitos¿).

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: intercambiar
información sobre cuestións cotiás; instrucións e ordes básicas; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou
suxestións sinxelas; expresar o gusto ou o interese e emocións moi básicas; enlazar frases de forma sinxela para
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión; dar
explicacións moi sinxelas; realizar hipóteses moi básicas; expresar en textos moi sinxelos a posibilidade e a dúbida.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso moi común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e moi sinxelos, organización e estruturación segundo o xénero
(narrativo, descritivo e instrutivo).

- Utilización de unidades lingüísticas básicas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades, tales
como expresión da entidade (obxectos, persoas, accións, sucesos etc.) e as súas propiedades (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais
(distancia, dirección, orixe...), o tempo e as relacións temporais (datación, frecuencia, secuencia...), formas básicas
da afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Utilización de léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo a identificación persoal, relacións
interpersoais básicas, lugares e contornas máis habituais, lecer e tempo libre, estudos, saúde e actividade física,
vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna natural.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración e identificación
e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas básicas de ortografía
da palabra, utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

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

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

- 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 (aulas
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o
desenvolvemento de proxectos con falantes e estudantes da lingua estranxeira.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.
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Contidos

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

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

- 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
(hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas, comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos etc.; e os costumes, valores e actitudes moi básicos e máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas básicas 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.  Les vacances

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Extraer o sentido global e información
relevante e previsible en textos orais, escritos e
multimodais breves, sinxelos e estruturados con
conectores moi básicos, sobre temas frecuentes e
cotiáns de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, propios dos ámbitos persoal, educativo
e público, expresados de forma comprensible, clara
e en lingua estándar a través de distintos soportes.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global e da información relevante e
previsible.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.2 - Comprender a información esencial en
situacións de comunicación oral ou escrita, de xeito
presencial ou telemático, e dos medios de
comunicación social que aborden conversas,
narracións e/ou descricións predicibles, e
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e
léxico moi básico, e co apoio de imaxes moi
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá
e de necesidade inmediata, previamente traballados
e que ¿no caso da oralidade¿ estean articuladas moi
claramente, con ritmo pausado, aínda que sexa
necesario escoitalas máis dunha vez.

Comprender cando menos o 50% da
información esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita.

CA1.4 - Comprender descricións, narracións,
instrucións e opinións claras formuladas a través de
diversos soportes de xeito simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese traballados previamente, e, no caso da
posibilidade de interacción oral, se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito con ritmo pausado.

 Comprender cando menos o 50% das
descricións, narracións, instrucións e
opinións.

CA1.6 - Redactar textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, e mensaxes e notas moi sinxelos
con información, instrucións e indicacións básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade
inmediata, amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

Redactar  textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de léxico, morfosintaxe..

CA1.7 - Completar formularios e documentos moi
básicos nos que se solicite información persoal, en
soporte tanto impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección alto
(75%)  formularios e documentos moi
básicos.

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 75% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.

TI 49

CA1.3 - Usar estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais ou os detalles relevantes de textos
sinxelos e básicos: 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.

Recoñecer e usar algunha das estratexias
básicas de comprensión (incluídas as
paralingüísticas) para inferir significados.

CA1.5 - Producir oralmente textos curtos e moi
sinxelos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
sobre temas cotiáns e habituais pronunciando de
maneira intelixible, prestando atención ao ritmo, á
acentuación e á entoación, reparando os erros
básicos de pronuncia.

Producir oralmente textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de pronuncia, léxico,
morfosintaxe...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Aplicar e compartir coñecementos e
estratexias básicas para producir textos escritos
(adecuación á 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 da totalidade das
estratexias, aplicalas na súa maioría e ser
quen de explicalas e compartilas.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas breves e
sinxelas, producindo textos intelixibles e reparando
os erros básicos de pronuncia cando as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

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

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 intelixiblemente cando menos
no 50% das veces. Pedir aclaracións
sempre que o precise.

CA1.11 - Interactuar respondendo e facendo
preguntas e dando e comprendendo informacións
sinxelas, relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos, afeccións e intereses etc.), así
como instrucións e peticións relativas ao ámbito
escolar.

Interactuar intelixiblemente 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 da totalidade 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 simple e previsible, de interese
inmediato, de textos moi curtos e moi simples como
sinais, paneis de información, carteis, programas,
folletos, palabras de menús, 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, identificando aqueles factores
socioculturais máis evidentes que dificulten a
comunicación, e 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. Identificar cando menos os
factores socioculturais que máis dificulten
a comunicación.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico, reflexionando de maneira
progresivamente autónoma sobre o seu
funcionamento.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis claras
(léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas básicas...).
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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 a maioría
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 culturais, e utilizar estratexias para explicar e
comprender a diversidade lingüística, cultural e
artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
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 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 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 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.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais breves, básicos e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións básicas e cotiás (identificar unha persoa, transmitir horarios, notas, costumes ou hábitos¿).

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: intercambiar
información sobre cuestións cotiás; instrucións e ordes básicas; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou
suxestións sinxelas; expresar o gusto ou o interese e emocións moi básicas; enlazar frases de forma sinxela para
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión; dar
explicacións moi sinxelas; realizar hipóteses moi básicas; expresar en textos moi sinxelos a posibilidade e a dúbida.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso moi común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e moi sinxelos, organización e estruturación segundo o xénero
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Contidos

- (narrativo, descritivo e instrutivo).

- Utilización de unidades lingüísticas básicas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades, tales
como expresión da entidade (obxectos, persoas, accións, sucesos etc.) e as súas propiedades (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais
(distancia, dirección, orixe...), o tempo e as relacións temporais (datación, frecuencia, secuencia...), formas básicas
da afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Utilización de léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo a identificación persoal, relacións
interpersoais básicas, lugares e contornas máis habituais, lecer e tempo libre, estudos, saúde e actividade física,
vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna natural.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración e identificación
e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas básicas de ortografía
da palabra, utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

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

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

- 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 (aulas
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o
desenvolvemento de proxectos con falantes e estudantes da lingua estranxeira.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

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

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

- 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
(hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas, comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos etc.; e os costumes, valores e actitudes moi básicos e máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas básicas 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
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Contidos

- teñen unha cultura diferente á propia.

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

4

Título da UDUD

UD4.  Tu vas bien?

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Extraer o sentido global e información
relevante e previsible en textos orais, escritos e
multimodais breves, sinxelos e estruturados con
conectores moi básicos, sobre temas frecuentes e
cotiáns de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, propios dos ámbitos persoal, educativo
e público, expresados de forma comprensible, clara
e en lingua estándar a través de distintos soportes.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global e da información relevante e
previsible.

CA1.2 - Comprender a información esencial en
situacións de comunicación oral ou escrita, de xeito
presencial ou telemático, e dos medios de
comunicación social que aborden conversas,
narracións e/ou descricións predicibles, e
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e
léxico moi básico, e co apoio de imaxes moi
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá
e de necesidade inmediata, previamente traballados
e que ¿no caso da oralidade¿ estean articuladas moi
claramente, con ritmo pausado, aínda que sexa
necesario escoitalas máis dunha vez.

Comprender cando menos o 50% da
información esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita.

CA1.4 - Comprender descricións, narracións,
instrucións e opinións claras formuladas a través de
diversos soportes de xeito simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese traballados previamente, e, no caso da
posibilidade de interacción oral, se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito con ritmo pausado.

 Comprender cando menos o 50% das
descricións, narracións, instrucións e
opinións.

CA1.6 - Redactar textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, e mensaxes e notas moi sinxelos
con información, instrucións e indicacións básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade
inmediata, amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

Redactar  textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de léxico, morfosintaxe...

CA1.7 - Completar formularios e documentos moi
básicos nos que se solicite información persoal, en
soporte tanto impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección alto
(75%)  formularios e documentos moi
básicos.

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 75% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 49

CA1.3 - Usar estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais ou os detalles relevantes de textos
sinxelos e básicos: 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.

Recoñecer e usar algunha das estratexias
básicas de comprensión (incluídas as
paralingüísticas) para inferir significados.

CA1.5 - Producir oralmente textos curtos e moi
sinxelos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
sobre temas cotiáns e habituais pronunciando de
maneira intelixible, prestando atención ao ritmo, á
acentuación e á entoación, reparando os erros
básicos de pronuncia.

Producir oralmente textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de pronuncia, léxico,
morfosintaxe...

CA1.8 - Aplicar e compartir coñecementos e
estratexias básicas para producir textos escritos
(adecuación á 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 da totalidade das
estratexias, aplicalas na súa maioría e ser
quen de explicalas e compartilas.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas breves e
sinxelas, producindo textos intelixibles e reparando
os erros básicos de pronuncia cando as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

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

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 intelixiblemente cando menos
no 50% das veces. Pedir aclaracións
sempre que o precise.

CA1.11 - Interactuar respondendo e facendo
preguntas e dando e comprendendo informacións
sinxelas, relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos, afeccións e intereses etc.), así
como instrucións e peticións relativas ao ámbito
escolar.

Interactuar intelixiblemente 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 da totalidade 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 simple e previsible, de interese
inmediato, de textos moi curtos e moi simples como
sinais, paneis de información, carteis, programas,
folletos, palabras de menús, 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, identificando aqueles factores
socioculturais máis evidentes que dificulten a
comunicación, e 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. Identificar cando menos os
factores socioculturais que máis dificulten
a comunicación.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico, reflexionando de maneira
progresivamente autónoma sobre o seu
funcionamento.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis claras
(léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas 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 a maioría
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 culturais, e utilizar estratexias para explicar e
comprender a diversidade lingüística, cultural e
artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
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 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.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas 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 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.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais breves, básicos e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións básicas e cotiás (identificar unha persoa, transmitir horarios, notas, costumes ou hábitos¿).

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: intercambiar
información sobre cuestións cotiás; instrucións e ordes básicas; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou
suxestións sinxelas; expresar o gusto ou o interese e emocións moi básicas; enlazar frases de forma sinxela para
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión; dar
explicacións moi sinxelas; realizar hipóteses moi básicas; expresar en textos moi sinxelos a posibilidade e a dúbida.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso moi común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e moi sinxelos, organización e estruturación segundo o xénero
(narrativo, descritivo e instrutivo).

- Utilización de unidades lingüísticas básicas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades, tales
como expresión da entidade (obxectos, persoas, accións, sucesos etc.) e as súas propiedades (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais
(distancia, dirección, orixe...), o tempo e as relacións temporais (datación, frecuencia, secuencia...), formas básicas
da afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Utilización de léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo a identificación persoal, relacións
interpersoais básicas, lugares e contornas máis habituais, lecer e tempo libre, estudos, saúde e actividade física,
vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna natural.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración e identificación
e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas básicas de ortografía
da palabra, utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

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

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

- 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 (aulas
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o
desenvolvemento de proxectos con falantes e estudantes da lingua estranxeira.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.
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Contidos

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

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

- 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
(hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas, comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos etc.; e os costumes, valores e actitudes moi básicos e máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas básicas 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. Je vais devenir

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Extraer o sentido global e información
relevante e previsible en textos orais, escritos e
multimodais breves, sinxelos e estruturados con
conectores moi básicos, sobre temas frecuentes e
cotiáns de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, propios dos ámbitos persoal, educativo
e público, expresados de forma comprensible, clara
e en lingua estándar a través de distintos soportes.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global e da información relevante e
previsible.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.2 - Comprender a información esencial en
situacións de comunicación oral ou escrita, de xeito
presencial ou telemático, e dos medios de
comunicación social que aborden conversas,
narracións e/ou descricións predicibles, e
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e
léxico moi básico, e co apoio de imaxes moi
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá
e de necesidade inmediata, previamente traballados
e que ¿no caso da oralidade¿ estean articuladas moi
claramente, con ritmo pausado, aínda que sexa
necesario escoitalas máis dunha vez.

Comprender cando menos o 50% da
información esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita.

CA1.4 - Comprender descricións, narracións,
instrucións e opinións claras formuladas a través de
diversos soportes de xeito simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese traballados previamente, e, no caso da
posibilidade de interacción oral, se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito con ritmo pausado.

 Comprender cando menos o 50% das
descricións, narracións, instrucións e
opinións.

CA1.6 - Redactar textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, e mensaxes e notas moi sinxelos
con información, instrucións e indicacións básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade
inmediata, amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

Redactar  textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de léxico, morfosintaxe...

CA1.7 - Completar formularios e documentos moi
básicos nos que se solicite información persoal, en
soporte tanto impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección alto
(75%)  formularios e documentos moi
básicos.

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 75% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.

TI 49

CA1.3 - Usar estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais ou os detalles relevantes de textos
sinxelos e básicos: 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.

Recoñecer e usar algunha das estratexias
básicas de comprensión (incluídas as
paralingüísticas) para inferir significados.

CA1.5 - Producir oralmente textos curtos e moi
sinxelos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
sobre temas cotiáns e habituais pronunciando de
maneira intelixible, prestando atención ao ritmo, á
acentuación e á entoación, reparando os erros
básicos de pronuncia.

Producir oralmente textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de pronuncia, léxico,
morfosintaxe...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Aplicar e compartir coñecementos e
estratexias básicas para producir textos escritos
(adecuación á 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 da totalidade das
estratexias, aplicalas na súa maioría e ser
quen de explicalas e compartilas.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas breves e
sinxelas, producindo textos intelixibles e reparando
os erros básicos de pronuncia cando as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

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

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 intelixiblemente cando menos
no 50% das veces. Pedir aclaracións
sempre que o precise.

CA1.11 - Interactuar respondendo e facendo
preguntas e dando e comprendendo informacións
sinxelas, relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos, afeccións e intereses etc.), así
como instrucións e peticións relativas ao ámbito
escolar.

Interactuar intelixiblemente 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 da totalidade 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 simple e previsible, de interese
inmediato, de textos moi curtos e moi simples como
sinais, paneis de información, carteis, programas,
folletos, palabras de menús, 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, identificando aqueles factores
socioculturais máis evidentes que dificulten a
comunicación, e 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. Identificar cando menos os
factores socioculturais que máis dificulten
a comunicación.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico, reflexionando de maneira
progresivamente autónoma sobre o seu
funcionamento.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis claras
(léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas básicas...).
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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 a maioría
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 culturais, e utilizar estratexias para explicar e
comprender a diversidade lingüística, cultural e
artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
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 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 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 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.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais breves, básicos e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións básicas e cotiás (identificar unha persoa, transmitir horarios, notas, costumes ou hábitos¿).

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: intercambiar
información sobre cuestións cotiás; instrucións e ordes básicas; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou
suxestións sinxelas; expresar o gusto ou o interese e emocións moi básicas; enlazar frases de forma sinxela para
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión; dar
explicacións moi sinxelas; realizar hipóteses moi básicas; expresar en textos moi sinxelos a posibilidade e a dúbida.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso moi común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e moi sinxelos, organización e estruturación segundo o xénero
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Contidos

- (narrativo, descritivo e instrutivo).

- Utilización de unidades lingüísticas básicas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades, tales
como expresión da entidade (obxectos, persoas, accións, sucesos etc.) e as súas propiedades (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais
(distancia, dirección, orixe...), o tempo e as relacións temporais (datación, frecuencia, secuencia...), formas básicas
da afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Utilización de léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo a identificación persoal, relacións
interpersoais básicas, lugares e contornas máis habituais, lecer e tempo libre, estudos, saúde e actividade física,
vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna natural.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración e identificación
e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas básicas de ortografía
da palabra, utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

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

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

- 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 (aulas
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o
desenvolvemento de proxectos con falantes e estudantes da lingua estranxeira.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.

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

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

- 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
(hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas, comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos etc.; e os costumes, valores e actitudes moi básicos e máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas básicas 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

23/12/2022 12:37:59 Páxina 41de27



Contidos

- teñen unha cultura diferente á propia.

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

6

Título da UDUD

UD6.  Médias et technologie

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 51

CA1.1 - Extraer o sentido global e información
relevante e previsible en textos orais, escritos e
multimodais breves, sinxelos e estruturados con
conectores moi básicos, sobre temas frecuentes e
cotiáns de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, propios dos ámbitos persoal, educativo
e público, expresados de forma comprensible, clara
e en lingua estándar a través de distintos soportes.

Extraer cando menos o 50% do sentido
global e da información relevante e
previsible.

CA1.2 - Comprender a información esencial en
situacións de comunicación oral ou escrita, de xeito
presencial ou telemático, e dos medios de
comunicación social que aborden conversas,
narracións e/ou descricións predicibles, e
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e
léxico moi básico, e co apoio de imaxes moi
redundantes, que traten sobre asuntos da vida cotiá
e de necesidade inmediata, previamente traballados
e que ¿no caso da oralidade¿ estean articuladas moi
claramente, con ritmo pausado, aínda que sexa
necesario escoitalas máis dunha vez.

Comprender cando menos o 50% da
información esencial en situacións de
comunicación oral ou escrita.

CA1.4 - Comprender descricións, narracións,
instrucións e opinións claras formuladas a través de
diversos soportes de xeito simple, sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese traballados previamente, e, no caso da
posibilidade de interacción oral, se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito con ritmo pausado.

 Comprender cando menos o 50% das
descricións, narracións, instrucións e
opinións.

CA1.6 - Redactar textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, e mensaxes e notas moi sinxelos
con información, instrucións e indicacións básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade
inmediata, amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

Redactar  textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de léxico, morfosintaxe...

CA1.7 - Completar formularios e documentos moi
básicos nos que se solicite información persoal, en
soporte tanto impreso como dixital.

 Completar cun grao de corrección alto
(75%)  formularios e documentos moi
básicos.

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 75% o proceso de
produción de textos e de inferencia de
significados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 49

CA1.3 - Usar estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais ou os detalles relevantes de textos
sinxelos e básicos: 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.

Recoñecer e usar algunha das estratexias
básicas de comprensión (incluídas as
paralingüísticas) para inferir significados.

CA1.5 - Producir oralmente textos curtos e moi
sinxelos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
sobre temas cotiáns e habituais pronunciando de
maneira intelixible, prestando atención ao ritmo, á
acentuación e á entoación, reparando os erros
básicos de pronuncia.

Producir oralmente textos intelixibles e
comunicativos, aínda que conteñan erros
básicos de pronuncia, léxico,
morfosintaxe...

CA1.8 - Aplicar e compartir coñecementos e
estratexias básicas para producir textos escritos
(adecuación á 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 da totalidade das
estratexias, aplicalas na súa maioría e ser
quen de explicalas e compartilas.

CA1.9 - Participar en situacións interactivas breves e
sinxelas, producindo textos intelixibles e reparando
os erros básicos de pronuncia cando as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

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

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 intelixiblemente cando menos
no 50% das veces. Pedir aclaracións
sempre que o precise.

CA1.11 - Interactuar respondendo e facendo
preguntas e dando e comprendendo informacións
sinxelas, relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos, afeccións e intereses etc.), así
como instrucións e peticións relativas ao ámbito
escolar.

Interactuar intelixiblemente 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 da totalidade 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 simple e previsible, de interese
inmediato, de textos moi curtos e moi simples como
sinais, paneis de información, carteis, programas,
folletos, palabras de menús, 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, identificando aqueles factores
socioculturais máis evidentes que dificulten a
comunicación, e 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. Identificar cando menos os
factores socioculturais que máis dificulten
a comunicación.

CA2.3 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas do seu repertorio
lingüístico, reflexionando de maneira
progresivamente autónoma sobre o seu
funcionamento.

Comparar e contrastar, cando menos, as
similitudes e diferenzas máis claras
(léxico, fonética, estruturas
morfosintáxicas 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 a maioría
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 culturais, e utilizar estratexias para explicar e
comprender a diversidade lingüística, cultural e
artística.

Recoñecer o 50% dos estereotipos,
rexeitando o 100% dos discriminatorios e
prexuizosos.
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 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.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Utilizar adecuadamente as convencións orais
e escritas 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 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.

- Uso de estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción
e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais breves, básicos e contextualizados.

- Utilización dos coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en
situacións básicas e cotiás (identificar unha persoa, transmitir horarios, notas, costumes ou hábitos¿).

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: intercambiar
información sobre cuestións cotiás; instrucións e ordes básicas; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou
suxestións sinxelas; expresar o gusto ou o interese e emocións moi básicas; enlazar frases de forma sinxela para
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión; dar
explicacións moi sinxelas; realizar hipóteses moi básicas; expresar en textos moi sinxelos a posibilidade e a dúbida.

- Uso de modelos contextuais e xéneros discursivos de uso moi común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e moi sinxelos, organización e estruturación segundo o xénero
(narrativo, descritivo e instrutivo).

- Utilización de unidades lingüísticas básicas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades, tales
como expresión da entidade (obxectos, persoas, accións, sucesos etc.) e as súas propiedades (existencia,
inexistencia, dimensións...), cantidade e calidade (forma, tamaño, cor, idade...), o espazo e as relacións espaciais
(distancia, dirección, orixe...), o tempo e as relacións temporais (datación, frecuencia, secuencia...), formas básicas
da afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas básicas.

- Utilización de léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo a identificación persoal, relacións
interpersoais básicas, lugares e contornas máis habituais, lecer e tempo libre, estudos, saúde e actividade física,
vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna natural.

- Utilización e recoñecemento de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: sons e fonemas
vocálicos, sons e fonemas consonánticos, acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración e identificación
e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

- Utilización e recoñecemento de patróns gráficos e convencións ortográficas: uso das normas básicas de ortografía
da palabra, utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e
comiñas, identificación e expresión de intencións comunicativas básicas asociadas a eses patróns.

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

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

- 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 (aulas
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) para a aprendizaxe, a comunicación e o
desenvolvemento de proxectos con falantes e estudantes da lingua estranxeira.

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos e de frases feitas e locucións básicas para
elaborar os propios textos.
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Contidos

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

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

- 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
(hábitos, horarios, actividades ou celebracións máis significativas) e ás relacións interpersoais básicas, comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos etc.; e os costumes, valores e actitudes moi básicos e máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas básicas 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
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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
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.

-  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
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Aula virtual

Páxinas web vinculadas ao FLE

Diccionarios en papel e en liña

Recursos dixitais (tradutores, conxugadores...)

Xogos de elaboración propia

Xogos comerciais aplicables á materia

Cartelería

Probas tipo DELF e outras certificacións

- O manual de referencia empregado no centro será Jeu de Mots, da editorial Vicens Vives. 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

- Adicarase á avaliación inicial as tres (3) primeiras sesións do curso.

- Levaranse a cabo actividades -individuais e grupais- que permitan avaliar o grao de adquisición das cinco destrezas:
comprensión e expresión, tanto oral como escrita, e mediación.

- Proporase algunha proba, similar ás do DELF escolar, ben dun nivel correspondente ao fixado ao remate do curso
anterior  (de  cara  a  constatar  se  o  grao  de  adquisición  é  o  requirido  para  comezar  o  curso),  ben  do   nivel
correspondente ao perfil  de saída do presente curso (de cara a mostrar ao alumnado o camiño que queda por
percorrer, salientando aquelas destrezas nas que o nivel é máis alto e, polo tanto, a distancia a salvar menor).

23/12/2022 12:38:00 Páxina 41de34



5.2. Criterios de cualificación e recuperación

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

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

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.
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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.

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.
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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.

- 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.
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- 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.

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.
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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

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

 Escoitaranse certas cancións seguindo a letra das mesmas.Escoita de cancións do panorama musical  francés
actual.

Intentarase achegar a realidade da francofonía ao alumnado.Visionado de videos socio-culturais sobre Francia.
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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

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.

Adecuación da secuenciación dos CA para cada unha das unidades, temas ou proxectos.

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada CA.

Asignación a cada CA do peso correspondente na cualificación.

Vinculación de cada CA a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.

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 do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.

Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos CA.

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 dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.

Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados ás CA.

Grao de desenvolvemento das actividades complementarias previstas.

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.

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

Grao de integración da competencia dixital no desenvolvemento da materia.
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A reflexión sobre o proceso de ensino-aprendizaxe farase centrándose nos puntos de arriba e levarase a cabo en todo
momento (tras as clases, nas reunións de avaliación, nas xuntanzas de ciclo así como nos claustros de profesores).

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A autoreflexión sobre o proceso de ensino-aprendizaxe levarase a cabo tras as clases, nas reunións de avaliación, nas
xuntanzas de ciclo e nos claustros de profesores.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Esta programación vai dirixida á Bioloxía e Xeoloxía e 3º da ESO, 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
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clasificación e a organización dos seres vivos, e moi en especial desde o punto de vista do seu funcionamento e da
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.

No grupo de 3º da ESO hai 16 alumnos e alumnas, dos cales 3 son repetidores.

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

23/12/2022 12:36:58 Páxina 18de4



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 8Nesta unidade abórdanse distintos aspectos
sobre o traballo nas ciencias. 12

XA organización do ser humano2 9
Nesta unidade estúdanse os distingos
niveis de organización nos seres vivos e os
tipos principais de tecidos.

13

XA nutrición e a alimentación3 9
Nesta unidade estúdanse os grupos
principais de alimentos e a clasificación de
nutrientes segundo a súa función.

13

Aparatos para a función de
nutrición X4 9

Nesta unidade estúdase a función de
nutrición; os aparatos implicados e as
enfermidades asociadas.

13

A función de relación X5 9
Nesta unidade estúdase a función de
relación; os sistemas e órganos sensoriais
implicados e as enfermidades asociadas

13

Aparatos para a función de
reprodución X6 9

Nesta unidade estúdase a función de
reprodución; os aparatos implicados e as
enfermidades asociadas

12

XVida sa7 9
Nesta unidade analizase o concepto de
saúde e a importancia de manter hábitos
saudades

12

XA cambiante Terra8 8
Nesta unidade realizarase unha introdución
aos riscos naturais e un estudo e análise
dos riscos xeolóxicos internos.

12
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O método científico

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos (modelos, gráficos,
táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páxinas web...), mantendo unha 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 mediante a citación e o uso correctos de
distintas fontes.

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

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 as ferramentas dixitais e o
formato adecuado (táboas, gráficos, informes...)
interpretando os resultados e a información obtida a
través da experimentación e da observación de
campo.

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

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
utilizando espazos virtuais cando sexa necesario,
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
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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.

- 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.

- 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.

2

Título da UDUD

A organización do ser humano

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA3.1 - Analizar e comprender a información sobre
procesos biolóxicos ou traballos científicos
transmitíndoa de forma clara e utilizando a
terminoloxía e o formato adecuados.

 Analizar e comprender a información
sobre procesos biolóxicos ou traballos
científicos transmitíndoa de forma clara.

CA3.2 - Recoñecer a célula como a unidade
estrutural e funcional dos seres vivos a través do
coñecemento dos postulados da teoría celular.

Recoñecer a célula como a unidade
estrutural e funcional dos seres vivos.

CA3.3 - Diferenciar as estruturas básicas dos
diferentes tipos de células utilizando diferentes
estratexias de observación e comparación e
relacionándoas coas súas funcións.

Diferenciar as estruturas básicas dos
diferentes tipos de células utilizando
diferentes estratexias de observación.

CA3.4 - Describir os virus como formas acelulares
causantes dalgunhas patoloxías nos humanos.

Describir os virus como formas acelulares
causantes dalgunhas patoloxías.

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

Contidos

- A teoría celular. Recoñecemento da célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos:

- Estrutura básica da célula. Tipos de células: procariotas e eucariotas (animais e vexetais).
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Contidos

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

- Formas acelulares.

3

Título da UDUD

A nutrición e a alimentación

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA4.4 - Reflexionar sobre a importancia da
alimentación e da nutrición para o bo funcionamento
do organismo recoñecendo as diferenzas entre
alimentación e nutrición e diferenciando os
nutrientes e as súas funcións básicas.

Reflexionar sobre a importancia da
alimentación e da nutrición para o bo
funcionamento do organismo
recoñecendo as diferenzas entre
alimentación e nutrición.

CA5.5 - Analizar a importancia dunha boa
alimentación e actividade física percibíndoos como
hábitos saudables para o individuo e a sociedade.

Analizar a importancia dunha boa
alimentación e actividade física.

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

Contidos

- Función de nutrición: aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.

- Importancia da nutrición e relación entre a anatomía e a fisioloxía básica dos aparellos que participan nela.

- Hábitos saudables con relación á alimentación. Características dunha dieta saudable e análise da súa importancia.

4

Título da UDUD

Aparatos para a función de nutrición

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA4.1 - Resolver problemas ou explicar procesos
biolóxicos utilizando coñecementos, datos e
información achegados, o razoamento lóxico, o
pensamento computacional ou recursos dixitais.

Resolver problemas ou explicar procesos
biolóxicos utilizando coñecementos, datos
e información achegados.

CA4.2 - Analizar criticamente a solución a un
problema sobre fenómenos biolóxicos e xeolóxicos.

Analizar criticamente a solución a un
problema sobre fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos.

CA4.3 - Identificar os aparellos e sistemas que
participan na función de nutrición.

Identificar os aparellos e sistemas que
participan na función de nutrición.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Explicar os procesos fundamentais da
nutrición relacionándoos coas estruturas dos
aparellos e dos sistemas que interveñen nela.

Explicar os procesos fundamentais da
nutrición.

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

Contidos

- Función de nutrición: aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.

- Importancia da nutrición e relación entre a anatomía e a fisioloxía básica dos aparellos que participan nela.

- Cuestións e problemas prácticos relacionados con coñecementos de fisioloxía e anatomía dos principais sistemas e
aparellos do organismo implicados nas funcións de nutrición, relación e reprodución.

5

Título da UDUD

A función de relación

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA4.1 - Resolver problemas ou explicar procesos
biolóxicos utilizando coñecementos, datos e
información achegados, o razoamento lóxico, o
pensamento computacional ou recursos dixitais.

Resolver problemas ou explicar procesos
biolóxicos utilizando coñecementos, datos
e información achegados.

CA4.2 - Analizar criticamente a solución a un
problema sobre fenómenos biolóxicos e xeolóxicos.

Analizar criticamente a solución a un
problema sobre fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos.

CA4.6 - Recoñecer os órganos, aparatos e sistemas
que interveñen na función de relación establecendo
as diferenzas e as funcións de cada un e describindo
os principais procesos, órganos e estruturas
implicadas.

Recoñecer os órganos, aparatos e
sistemas que interveñen na función de
relación.

CA4.7 - Comprender a relación funcional entre o
sistema nervioso e o sistema endócrino.

Comprender a relación funcional entre o
sistema nervioso e o sistema endócrino.

CA5.7 - Recoñecer as drogas (incluídas as de curso
legal) considerándoas como causa de prexuízos non
só para as persoas que as consomen, senón tamén
para as que están na súa contorna próxima.

Recoñecer as drogas (incluídas as de
curso legal) considerándoas como causa
de prexuízos.

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

Contidos

- Función de nutrición: aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.

- Función de relación: receptores sensoriais, centros de coordinación e órganos efectores.

- Análise e visión xeral da función de relación.

- Cuestións e problemas prácticos relacionados con coñecementos de fisioloxía e anatomía dos principais sistemas e
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Contidos

- aparellos do organismo implicados nas funcións de nutrición, relación e reprodución.

- Efectos prexudiciais das drogas legais e ilegais, tanto para os consumidores coma para quen está na súa contorna
próxima.

6

Título da UDUD

Aparatos para a función de reprodución

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA4.8 - Recoñecer os procesos da reprodución
humana identificando as estruturas do aparello
reprodutor e endócrino implicadas.

Recoñecer os procesos da reprodución
humana.

CA4.9 - Reflexionar sobre a reprodución e a
sexualidade valorando a súa propia sexualidade e a
das persoas da súa contorna.

Reflexionar sobre a reprodución e a
sexualidade.

CA5.2 - Recoñecer a información con base científica
sobre cuestións relacionadas coa saúde humana
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información con base
científica sobre cuestións relacionadas
coa saúde humana distinguíndoa de
pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas...

CA5.3 - Analizar criticamente a solución a un
problema relacionado coa alimentación saudable,
coas drogas e coa sexualidade.

Analizar criticamente a solución a un
problema relacionado coa alimentación
saudable, coas drogas e coa sexualidade.

CA5.6 - Recoñecer o sexo e a sexualidade desde a
perspectiva da igualdade entre homes e mulleres e
respectando a diversidade sexual.

Recoñecer o sexo e a sexualidade desde
a perspectiva da igualdade entre homes e
mulleres e respectando a diversidade
sexual.

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

Contidos

- Función de reprodución: aparello reprodutor e sistema endócrino.

- Relación entre a anatomía e a fisioloxía básicas do aparello reprodutor.

- Reprodución e sexualidade.

- Sexo e sexualidade desde a perspectiva da igualdade entre os homes e as mulleres e o respecto á diversidade
sexual. Importancia da educación sexual integral como parte dun desenvolvemento harmónico:

- Métodos de anticoncepción e prácticas sexuais responsables. A asertividade e o autocoidado.

- As relacións afectivo-sexuais: ideas preconcibidas e estereotipos sexuais.
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7

Título da UDUD

Vida sa

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA5.1 - Resolver cuestións relacionadas con hábitos
de vida saudables localizando, seleccionando e
organizando información mediante a citación e o uso
correctos de distintas fontes.

Resolver cuestións relacionadas con
hábitos de vida saudables.

CA5.4 - Reflexionar sobre a importancia da
adquisición de hábitos e estilos de vida saudables
como método de prevención de doenzas
exemplificando con situacións próximas ao
alumnado.

Reflexionar sobre a importancia da
adquisición de hábitos e estilos de vida
saudables como método de prevención de
doenzas .

CA5.5 - Analizar a importancia dunha boa
alimentación e actividade física percibíndoos como
hábitos saudables para o individuo e a sociedade.

Analizar a importancia dunha boa
alimentación e actividade física.

CA6.1 - Analizar conceptos e procesos relacionados
coa saúde e coa enfermidade interpretando
información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, táboas, diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos, páxinas web¿), mantendo unha actitude
crítica e obtendo conclusións fundamentadas.

Analizar conceptos e procesos
relacionados coa saúde e coa
enfermidade interpretando información
en diferentes formatos.

CA6.2 - Recoñecer a información con base científica
en relación coa saúde e coa enfermidade
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

 Recoñecer a información con base
científica en relación coa saúde e coa
enfermidade distinguíndoa de
pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas...

CA6.3 - Comparar as enfermidades infecciosas e non
infecciosas identificando as medidas de prevención e
os tratamentos que existen ata o momento.

Comparar as enfermidades infecciosas e
non infecciosas

CA6.4 - Analizar o funcionamento e as estruturas que
comprende o sistema inmunitario recoñecendo o seu
papel na prevención e superación das enfermidades
infecciosas.

Analizar o funcionamento e as estruturas
que comprende o sistema inmunitario.

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

Contidos

- Sexo e sexualidade desde a perspectiva da igualdade entre os homes e as mulleres e o respecto á diversidade
sexual. Importancia da educación sexual integral como parte dun desenvolvemento harmónico:

- Infeccións de transmisión sexual (ITS).

- Hábitos encamiñados á conservación da saúde física, mental e social (hixiene do sono, hábitos posturais, uso
responsable das novas tecnoloxías, actividade física, autorregulación emocional, coidado e corresponsabilidade...).

- Enfermidades infecciosas e non infecciosas:

- Diferenciación en base á súa etioloxía.

- Medidas de prevención e tratamento de enfermidades infecciosas.
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Contidos

- O uso adecuado dos antibióticos.

- Sistema inmunitario: análise dos diferentes tipos de barreiras e mecanismos de defensa que dificultan a entrada de
patóxenos ao organismo.

- Relación entre o sistema inmunitario e a prevención e superación fronte ás enfermidades infecciosas.

- Importancia da vacinación na prevención de enfermidades e na mellora da calidade da vida humana.

- Importancia dos transplantes e da doazón de órganos.

8

Título da UDUD

A cambiante Terra

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA2.1 - Clasificar os riscos empregando como criterio
as causas naturais que os producen.

Clasificar os riscos empregando como
criterio as causas naturais que os
producen.

CA2.2 - Analizar os riscos naturais a través dos
factores de risco valorando a importancia das
medidas de predición e prevención.

Analizar os riscos naturais a través dos
factores de risco.

CA2.3 - Explicar a orixe e a distribución da actividade
sísmica e volcánica na Terra e os tipos de erupcións
volcánicas, integrándoas coa teoría da tectónica de
placas.

Explicar a orixe e a distribución da
actividade sísmica e volcánica na Terra e
os tipos de erupcións volcánicas.

CA2.4 - Valorar a importancia da análise do risco
sísmico e volcánico e as medidas de predición e
prevención para minimizar os seus efectos,
buscando e aportando exemplos.

Valorar a importancia da análise do risco
sísmico e volcánico e as medidas de
predición e prevención para minimizar os
seus efectos.

CA2.5 - Localizar as áreas con risco sísmico en
Galicia seleccionando información mediante o uso
correcto de diferentes fontes.

Localizar as áreas con risco sísmico en
Galicia.

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

Contidos

- Riscos naturais:

- Definición e clasificación.

- Análise e planificación.

- Actividade sísmica e volcánica na Terra en relación coa teoría da tectónica de placas:

- Orixe e distribución global dos terremotos e do vulcanismo na Terra.

- Tipos de erupcións volcánicas.

- Análise do risco sísmico e volcánico. Medidas de predición e prevención. O risco sísmico en Galicia.
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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.

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
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- 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
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.
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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

12

UD 2

13

UD 3

13

UD 4

13

UD 5

13

UD 6

12

UD 7

12

UD 8

12

Total

100

Proba
escrita 0 100 100 100 100 100 100 100 88

Táboa de
indicadores 100 0 0 0 0 0 0 0 12

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Cada dúas unidades didácticas, 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 que se recollen nas táboas de indicadores. Estes criterios de
avaliación, correspondentes á unidade didáctica 1, estarán asociados a distintas rúbricas e listas de cotexo que se
analizarán en distintos procedementos de avaliación ao longo de todas as unidades:

- 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.

Criterios de cualificación:
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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

No caso de que no grupo haxa un alumno/a coa materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1ºESO pendente, realizarase un
seguimento  individualizado  do  mesmo/a  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.

Tanto para os alumnos/as que se atopen na situación anterior, como no caso de os alumnos/as que se estén cursando
4o da ESO coa materia de 3º 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.

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
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

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

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

Tres charlas con temática relacionada coa sexualidade.Charlas coa asociación Rexurdir

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"

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

Observacións:
As charlas coa asociación Rexurdir levaranse a cabo na primera avaliación.
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.
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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

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

Eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación e 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

Elaborar unha programación implica organizar por anticipado a acción educativa, establecendo unha planificación
concreta para un período determinado dentro dos obxectivos fixados polas autoridades educativas. Esta medida
contribúe á mellora da calidade do ensino porque reforza a conciencia da finalidade e os obxectivos, promove a
participación e a colaboración entre o profesorado, facilita a adaptación a distintos contextos académicos e fai
rendibles o esforzo, o tempo e os recursos.

Organizamos os contidos dos seis bloques do currículo en unidades didácticas que compatibilicen os de carácter
cultural e lingüístico e intentar atopar un equilibrio tanto no número de sesións (63 fronte a 42) dedicadas a cada
apartado como o peso porcentual (54 % fronte a 46 %). Así, situamos na primeira avaliación, nas primeiras sesións do
curso, as UD referidas á xeografía, historia e política de Grecia e Roma. Algunha das UD trataranse de forma sucesiva
nos tres trimestres, p. ex., a mitoloxía, a arte e a fraseoloxía grecolatina. Por outra banda, no segundo trimestre
situamos o apartado de sociedade, familias lingüísticas e escritura e no terceiro, os espectáculos públicos, helenismos
e latinismos e literatura.

Tamén buscamos que o peso porcentual das diferentes UD nos tres trimestres estivese equilibrado cun 34 %, 33 % e
33 % respectivamente, o cal pode comprobarse no apartado 5.2 de avaliación. Equilibramos o número de sesións
dedicadas en cada trimestre das aproximadamente 105 previstas para unha materia de 3 horas semanais, con 36, 34
e 35 sesións respectivamente. Nas UD tratadas nun único trimestre non cabía dúbida, pero nas tratadas nas tres
avaliacións (UD3, 4 e 12), cada unha con 10 sesións previstas, distribuímos 3 en dous trimestres e 4 no restante.

No apartado metodolóxico os recursos posibles a empregar nesta materia: lectura de textos; comunicación oral en
público; procura, selección e xestión de información; cartografía; aprendizaxe colaborativa; traballo interdisciplinar,
etc.

Os elementos transversais que incluímos son os que xa aparecen para este nivel no propio currículo. A eses nove
elementos sumamos un décimo dedicado á educación para a paz.

Na  avaliación da práctica docente propoñemos utilizar varios instrumentos como rúbricas, enquisas e cuestionarios
para a  recollida de información entre o  alumnado e de materias  afíns  para poder  revisar  e  modificar  aqueles
elementos desta programación que presenten algún problema.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Describir o mundo grecorromano desde
as facetas xeográfica e histórica, localizándoo
no  espazo  e  no  tempo  mediante  o  uso  da
cartografía  e  os  eixes  cronolóxicos  para  que
sirva  de  punto  de  part ida  do  resto  de
coñecementos.

2 4 1

OBX2 -  Recoñecer as influencias da mitoloxía
clásica  analizando  a  literatura,  o  cinema,  o
teatro, a publicidade, a arte en xeral e mesmo
aspectos da vida cotiá,  para entender a orixe
d e s e s  e l e m e n t o s  h e r d a d o s  e  u s a l o s
correctamente.

2 3-4-5 1-2
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 -  Identificar  de  maneira  xeral  etapas  e
estilos  a  través de obras salientables  da arte
grecolatina para recoñecer  e interpretar  eses
elementos  en  exemplos  doutras  épocas  ou
movementos artísticos e culturais.

1-2

OBX4 -  Recoñecer os elementos presentes do
pasado  grecolatino  en  aspectos  actuais  tales
como  a  política,  os  usos  e  costumes  da
sociedade,  a  situación da muller,  o  dereito,  a
educación e as formas de lecer, establecendo
comparacións para comprender mellor o mundo
que nos rodea.

2 1-2

OBX5 - Tomar conciencia do valor das linguas
c lás icas ,  a  t ravés  da  súa  perspect iva
etimolóxica  e  como elemento  transmisor  das
civilizacións grega e romana, para non esquecer
que  foron  linguas  vivas  e  que,  nalgunha
medida, seguen a selo.

4 2-3

OBX6  -  Apreciar  o  mundo  grecorromano
mediante  a  investigación  da  súa  herdanza
actual de forma que se respecte e valore o que
representa o legado e o patrimonio do mundo
clásico e a obriga como cidadáns que temos de
preservalo e transmitilo á posteridade.

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

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXeografía de Grecia e do
Imperio Romano1 10

Marcos xeográficos en que se desenvolven
as civilizacións grega e romana ao longo da
súa historia. Localización nun mapa en
soporte papel e dixital fitos xeográficos e
enclaves concretos relevantes para o
coñecemento das civilizacións grega e
romana.

9

XHistoria de Grecia e do Imperio
Romano2 10

Marco histórico da civilización grega: das
civilizacións minoica e micénica ao mundo
helenístico.
Etapas, feitos importantes e mulleres e
homes relevantes.
Marco histórico da civilización romana:
Monarquía, República e Imperio.
Etapas, feitos importantes e mulleres e
homes relevantes.
Presenza de Grecia e Roma na Península
Ibérica.
A romanización de Hispania e a da
Gallaecia.

9

XXMitoloxía grecorromana X3 10
Cosmogonía. Teogonía. O panteón grego e
romano.
Mitos grecolatinos. Orixes e funcións. Os
heroes e heroínas. Pervivencia da mitoloxía

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXMitoloxía grecorromana X3 10

nas manifestacións artísticas, literarias e na
publicidade.
Relixión grega: cultos, santuarios e
oráculos.
Relixión romana: culto público e privado.
Mitoloxía e temas lendarios nas
manifestacións artísticas actuais.

10

XXArte grecorromana X4 10

Fundamentos e etapas da arte clásica.
Arquitectura en Grecia e Roma: tipos de
edificios e ordes arquitectónicas.
Escultura en Grecia e Roma: etapas, estilos
e temáticas.
Enxeñería romana: obras públicas e
urbanismo. Vías romanas.
Herdanza clásica no patrimonio artístico en
Europa en xeral e en Galicia en concreto.
Presenza da civilización grecolatina nas
artes.

10

XPolítica5 7
Organización política en Grecia e en Roma:
formas de goberno e institucións.
Presenza da civilización grecolatina na
organización política actual.

8

Sociedade X6 8

Sociedade en Grecia e Roma: clases sociais.
A escravitude.
A familia en Grecia e Roma. Roles dos seus
membros; situación da muller.
Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda,
hixiene, alimentación, vestimenta e
traballo.
Presenza da civilización grecolatina na
organización social actual.

8

XEspectáculos públicos7 8Os espectáculos públicos en Grecia e Roma. 8

XFamilias lingüísticas X8 8
As linguas do mundo. O indoeuropeo e as
súas familias lingüísticas. As linguas
romances.

8

XEscritura X9 8
Historia da escritura. Tipos de escritura,
materiais e soportes. Orixe do alfabeto. O
alfabeto grego e o abecedario latino.

8

XXHelenismos e latinismos10 8

Composición e derivación culta de orixe
grega e latina.
Latinismos, palabras patrimoniais,
cultismos e semicultismos.
Principais regras de evolución fonética do
latín ao galego e ao castelán.
Léxico grecolatino na linguaxe común e na
científica e técnica.
Presenza das linguas clásicas nas linguas
modernas.

8

XXLiteratura11 8Xéneros literarios grecolatinos: autores e
obras principais. 8

XXFraseoloxía en grego e latín X12 10Fórmulas básicas de saúdo en latín e/ou
grego, e fraseoloxía básica do mundo 6
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXFraseoloxía en grego e latín X12 10escolar. 6

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Xeografía de Grecia e do Imperio Romano

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Describir os marcos xeográficos en que se
desenvolven as civilizacións grega e romana ao
longo da súa historia.

Describir axeitadamente en formato papel
ou en liña a maioría das localizacións
propostas.

CA1.2 - Localizar nun mapa en soporte papel e dixital
fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes
para o coñecemento das civilizacións grega e
romana.

Localizar en mapas en formato papel ou
en liña as localizacións propostas.

TI 20
CA6.3 - Identificar os aspectos máis importantes da
historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso
país e recoñecer as pegadas da cultura romana en
diversos aspectos da civilización actual.

Atopar e identificar elementos da
presenza clásica na civilización actual a
través de investigacións en internet e na
biblioteca.

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

Contidos

- Marco xeográfico das civilizacións grega e romana.

- Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país. A presenza de Grecia e Roma na Península Ibérica. A
romanización de Hispania e a da Gallaecia.

2

Título da UDUD

Historia de Grecia e do Imperio Romano

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.3 - Identificar, describir e explicar o marco
histórico e as etapas en que se desenvolven as
civilizacións grega e romana.

Identificar e relacionar en orde
cronolóxica cada unha das etapas
históricas e coñecer, cando menos,
algunha característica identificativa.

CA1.4 - Identificar as principais características de
cada período da historia de Grecia e Roma, o papel
que desempeñan os seus protagonistas e saber
situar nun eixe cronolóxico feitos históricos.

Identificar e recoñecer algunhas
características, persoeiros, feitos
históricos, etc. e saber elaborar un eixe
cronolóxico coas datas propostas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Identificar as características fundamentais da
romanización de Hispania e Gallaecia.

Coñecer e identificar algunha das
características propostas da
romanización.

TI 20
CA6.3 - Identificar os aspectos máis importantes da
historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso
país e recoñecer as pegadas da cultura romana en
diversos aspectos da civilización actual.

Atopar elementos da presenza clásica na
contorna e no país a través de
investigacións en internet e na biblioteca.

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

Contidos

- Marco histórico da civilización grega: das civilizacións minoica e micénica ao mundo helenístico. Etapas, feitos
importantes e mulleres e homes relevantes.

- Marco histórico da civilización romana: monarquía, república e imperio. Etapas, feitos importantes e mulleres e
homes relevantes.

- Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país. A presenza de Grecia e Roma na Península Ibérica. A
romanización de Hispania e a da Gallaecia.

3

Título da UDUD

Mitoloxía grecorromana

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA2.3 - Comparar as características da relixiosidade
e da relixión grega coas actuais.

O alumnado deberá atopar algunha
semellanza e conexión entre a relixión
grega e as actuais.

CA2.4 - Describir os fundamentos da relixiosidade
romana e distinguir a relixión oficial das
manifestacións do culto privado.

Describir e distinguir os indicadores que
diferenzan o culto público do privado.

TI 70

CA2.1 - Identificar os principais deuses e deusas da
mitoloxía grecolatina.

Identificar grazas aos atributos das
divindades o nome das principais deusas
e deuses, a súa área de influencia e
relacións entre eles e elas.

CA2.2 - Recoñecer os mitos e os heroes grecolatinos
e establecer semellanzas e diferenzas cos mitos e os
heroes doutras culturas e os actuais. Orixes e
funcións.

Recoñocer, cando menos, máis da
metade dos mitos e heroes propostos,
atopando semellanzas con outras
mitoloxías.

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Atopar elementos da mitoloxía clásica na
civilización actual a través de
investigacións en internet e na biblioteca.

CA6.2 - Coñecer a perduración da mitoloxía e os
temas lendarios nas manifestacións artísticas
actuais.

Atopar elementos da mitoloxía clásica nas
manifestacións artísticas actuais a través
de investigacións en internet e na
biblioteca.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Atopar elementos da presenza clásica na
contorna a través de investigacións en
internet e na biblioteca.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cosmogonía. Teogonía. O panteón grego e romano.

- Mitos grecolatinos. Orixes e funcións. Os heroes e heroínas. Perduración da mitoloxía nas manifestacións artísticas,
literarias e na publicidade.

- Relixión grega: cultos, santuarios e oráculos.

- Relixión romana: culto público e privado.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

- Mitoloxía e temas lendarios nas manifestacións artísticas actuais.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

4

Título da UDUD

Arte grecorromana

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.1 - Distinguir as características fundamentais da
arte clásica e relacionar manifestacións artísticas
actuais cos seus modelos clásicos.

Distinguir algunhas características da arte
clásica e relacionalas con obras artísticas
actuais.

CA3.2 - Identificar as características máis
salientables da arquitectura grecorromana en
relación cos edificios máis singulares.

Identificar en edificios singulares
características da arquitectura
grecorromana.

CA6.2 - Coñecer a perduración da mitoloxía e os
temas lendarios nas manifestacións artísticas
actuais.

Atopar elementos da mitoloxía clásica nas
manifestacións artísticas actuais a través
de investigacións en internet e na
biblioteca.

TI 60

CA3.3 - Recoñecer as manifestacións escultóricas da
arte grega e romana ao longo da Antigüidade e
identificar a súa temática en obras representativas.

Recoñecer e identificar características da
escultura grecorromana en obras
representativas.

CA3.4 - Diferenciar as creacións urbanísticas
romanas das outras épocas, así como a súa rede
viaria, facendo fincapé no contorno do alumnado.

Recoñecer e identificar características do
urbanismo romano especialmente na
actualidade.

CA3.5 - Saber localizar os principais monumentos
clásicos do patrimonio español e europeo.

Localizar algunha das construcións
clásicas que se conservan en España e no
resto de Europa.

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Atopar elementos da presenza clásica nas
manifestacións artísticas actuais e na
sociedade e política a través de
investigacións en internet e na biblioteca.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Atopar elementos da civilización clásica
na contorna a través de investigacións en
internet e na biblioteca.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fundamentos e etapas da arte clásica.

- Arquitectura en Grecia e Roma: tipos de edificios e ordes arquitectónicas.

- Escultura en Grecia e Roma: etapas, estilos e temáticas.

- Enxeñería romana: obras públicas e urbanismo. Vías romanas.

- Herdanza clásica no patrimonio artístico en Europa en xeral e en Galicia en concreto.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

- Mitoloxía e temas lendarios nas manifestacións artísticas actuais.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

5

Título da UDUD

Política

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50
CA4.1 - Identificar as características das principais
formas de organización política presentes no mundo
clásico, e establecer semellanzas e diferenzas entre
elas e cos sistemas políticos actuais.

Identificar características da organización
política grecorromana e establecer a súas
semellanzas e diferenzas cos sistemas
políticos actuais.

TI 50

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Atopar elementos dos sistemas políticos
clásicos na civilización actual a través de
investigacións en internet e na biblioteca.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Atopar elementos da presenza clásica nos
sistemas políticos actuais a través de
investigacións en internet e na biblioteca.

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

Contidos

- Organización política en Grecia e en Roma: formas de goberno e institucións.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.
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6

Título da UDUD

Sociedade

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA4.2 - Distinguir as características e a evolución
das clases sociais en Grecia e Roma.

Distinguir e clasificar características das
clases sociais en textos propostos.

CA4.3 - Describir a composición da familia e os
papeis asignados aos seus membros.

Coñecer os membros da familia e
describir o papel que desempeñan.

CA4.4 - Coñecer os trazos máis salientables da vida
cotiá en Grecia e Roma.

O alumnado deberá demostrar que
coñece algúns dos trazos máis
salientables da vida cotiá grecorromana.

TI 40

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Atopar elementos da sociedade clásica
nas artes e sociedades actuais a través
de investigacións en internet e na
biblioteca.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Atopar elementos da civiiazción clásica na
civilización actual a través de
investigacións en internet e na biblioteca.

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

Contidos

- Sociedade en Grecia e Roma: clases sociais. A escravitude.

- A familia en Grecia e Roma. Roles dos seus membros; situación da muller.

- Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda, hixiene, alimentación, vestimenta e traballo.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

7

Título da UDUD

Espectáculos públicos

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA4.5 - Identificar as principais formas de lecer da
Antigüidade e comparalas coas actuais.

Identificar e comparar algunha das
formas de lecer da antigüidade clásica co
mundo actual.

CA4.6 - Relacionar e establecer semellanzas e
diferenzas entre as manifestacións deportivas da
Grecia clásica e as actuais.

Identificar e comparar algunha das
manifestacións deportivas da antigüidade
clásica co mundo actual.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Atopar elementos do lecer e o deporte do
mundo clásico na civilización actual a
través de investigacións en internet e na
biblioteca.

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

Contidos

- Os espectáculos públicos en Grecia e Roma.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

8

Título da UDUD

Familias lingüísticas

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA5.2 - Identificar a orixe común das linguas
indoeuropeas, distinguir as linguas europeas
romances das non romances e recoñecer a orixe
grecolatina do léxico das linguas de España e
doutras linguas modernas.

O alumnado deberá identificar, distinguir,
recoñecer e relacionar algunhas das
linguas europeas e as súas familias.

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

Contidos

- As linguas do mundo. O indoeuropeo e as súas familias lingüísticas.

- As linguas romances.

9

Título da UDUD

Escritura

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA5.1 - Distinguir diversos tipos de escritura,
comprender as súas funcións e a orixe do alfabeto e
dos tipos de sistemas de escritura usados na
actualidade e recoñecer a presenza de elementos
dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais.

O alumnado deberá distinguir,
comprender e recoñecer os sistemas de
escritura propostos e os seus elementos
gregos e latinos.

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

Contidos

- Historia da escritura. Tipos de escritura, materiais e soportes.

- Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o abecedario latino.

10

Título da UDUD

Helenismos e latinismos

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA5.3 - Distinguir e identificar latinismos, cultismos,
semicultismos e termos patrimoniais e facer
evolucións desde o latín ao galego e ao castelán,
tendo en conta os fenómenos fonéticos.

O alumnado deberá distinguir e identificar
termos cultos e patrimoniais e os
fenómenos fonéticos da súa evolución.

CA5.4 - Utilizar con propiedade terminoloxía
científico-técnica de orixe grecolatina e constatar o
influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas
delas.

O alumnado deberá utilizar con
propiedade a terminoloxía proposta en
textos escritos.

TI 20
CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Atopar elementos da presenza de
latinismos e helenismos na civilización
actual a través de investigacións en
internet e na biblioteca.

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

Contidos

- Composición e derivación culta de orixe grega e latina.

- Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

- Principais regras de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán.

- Léxico grecolatino na linguaxe común e na científica e técnica.

- Presenza das linguas clásicas nas linguas modernas.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.
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11

Título da UDUD

Literatura

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA5.5 - Identificar as principais características dos
xéneros literarios grecolatinos, a súa influencia na
literatura posterior e os fitos esenciais das literaturas
grega e latina como base literaria da cultura europea
e occidental.

O alumnado deberá identificar e
relacionar as características dos xéneros
literarios gercolatinos en textos
propostos.

TI 25
CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Atopar elementos da presenza da
literatura clásica na civilización actual a
través de investigacións en internet e na
biblioteca.

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

Contidos

- Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

12

Título da UDUD

Fraseoloxía en grego e latín

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100
CA5.6 - Usar as fórmulas de saúdo e presentación en
latín e grego e fraseoloxía básica da aula.

O alumnado deberá usar correctamente
as fórmulas de saúdo e o léxico básico da
aula.

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

Contidos

- Fórmulas básicas de saúdo e presentación en latín e grego, e fraseoloxía básica do medio escolar.

4.1. Concrecións metodolóxicas

As  metodoloxías  educativas  que  empregaremos,  para  lograr  que  teñan éxito  é  fundamental  a  variedade nas
actividades, a referencia reiterada a contidos anteriores e actuais e a inclusión na súa xusta medida do compoñente
lúdico. Este poderá abordarse establecendo relacións entre os contidos tratados e situacións de actualidade.

- Lecturas de textos clásicos ou referidos ao mundo grecorromano (fragmentos de obras orixinais, adaptacións, textos
historiográficos, etc.) para traballar transversalmente a comprensión lectora e que ilustren os temas que se tratarán.
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- Incentivar a participación na aula do alumnado a través da expresión de ideas e reflexións, facendo especial fincapé
no desenvolvemento da capacidade comunicativa en público.

- Uso das tecnoloxías informáticas para a busca de información como ferramenta de traballo, consulta e exercicio
interactivo, propiciando con iso o afondamento nas técnicas de investigación, procura, selección e presentación da
información tanto de forma oral como escrita ou visual.

- Recursos como a cartografía e a elaboración de eixes cronolóxicos tanto en formato papel como mediante recursos
en liña, aplicacións que permiten percorridos virtuais polas localizacións máis destacadas do mundo grecorromano e
visualizar vídeos sobre os contidos referidos especialmente ao primeiro bloque, así  como dos lugares de culto
marcados por unha contorna xeográfica moi particular e grazas a iso poderá conectarse a xeografía coa arqueoloxía,
a relixión ou a mitoloxía, especialmente no caso do mundo grego.

- Traballaremos con técnicas de aprendizaxe cooperativa, nas que o alumnado terá a oportunidade de interactuar nun
contexto académico. Este método permitiranos amosarlles que os grupos de traballo acadan os seus obxectivos e
resultados se todos os seus membros se esforzan ao máximo e son responsábeis da tarefa que se lles encomenda.

- Traballo interdisciplinar: a través dos contidos de lingua e cultura estableceremos relacións con outras materias do
currículo, especialmente coas do eido humanístico: Latín, Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura,
Lingua Estranxeira, Filosofía, Historia da Arte, Historia, Xeografía, Antropoloxía, etc. O tratamento do léxico e dalgúns
temas de legado permitiranos achegarnos a materias do eido científico como Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química,
Matemáticas, Tecnoloxía, etc.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Materiais de elaboración propia coa incorporación de contidos e actividades seleccionadas do libro dixital.

Enderezo electrónico, acceso a internet (casa, biblioteca...) e acceso á plataforma EVA de E-Dixgal.

Blogs e specializados en Cultura Clásica

Utilizaremos alternativamente os materiais  recollidos de difrentes editoriais  (Edebe, Sm) e os elaborados polo
profesor, de tal maneira que o minipórtatil se utilice en clase para realizar algún exercicio ou cuestionario ou para
unha busca puntual  de información.  Porén, durante as explicacións e o traballo habitual  en clase utilizarase o
encerado tanto convencional como dixital.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Aínda que se trata dunha materia que o alumnado non cursou con anterioridade, hai  que considerar o posible
alumnado repetidor e os coñecementos previos sobre o mundo grecorromano que poidan ter adquirido en cursos
previos noutras materias como Xeografía e Historia ou materias lingüísticas.  Por esta razón e para adecuar as
explicacións ao nivel de coñecementos da clase, presentaremos na segunda sesión lectiva unha proba escrita de
diagnóstico con cuestións xerais diversas referidas a cada unha das unidades didácticas do curso.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

9

UD 2

9

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

8

UD 6

8

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

8

UD 10

8

Proba
escrita 80 80 30 40 50 60 0 100 0 80

Táboa de
indicadores 20 20 70 60 50 40 100 0 100 20

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

8

UD 12

6

Total

100

Proba
escrita 75 0 51

Táboa de
indicadores 25 100 49

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Faranse probas periódicas que nos permitan medir o grao de obxectivos alcanzados en cada apartado ou unidade
didáctica.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN

A cualificación final de cada avaliación será froito das notas obtidas en cada proba seguindo os seguintes criterios
porcentuais de varias probas escritas e/ou orais de cada unidade explicada e/ou presentacións e traballos escritos;
media ponderada de todas elas.

As probas escritas serán fixadas coa suficiente antelación acordando a data entre o alumnado e o profesorado da
materia.  Caso de que non haxa acordo prevalecerá  a  decisión  do profesor  ou  profesora  que seguirá  criterios
didácticos ao respecto.

CUALIFICACIÓN FINAL

Será o resultado da media aritmética das tres avaliacións segundo a seguinte fórmula: (1.ª aval. x 0,34) + (2.ª aval. x
0,33) + (3.ª aval. x 0,33)

1.ª avaliación achega o 34 % da cualificación final.

2.ª avaliación achega o 33 % da cualificación final.

3.ª avaliación achega o 33 % da cualificación final.

Na avaliación final poderá redondearse a nota cara ao seguinte número enteiro a partir da décima 5, é dicir, 6,49 será
6 e 6,50 poderá redondearse a 7, sempre a criterio do profesorado.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Criterios de cualificación:
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1. Probas escritas adaptadas aos contidos de cada UD.

2.  Táboas  de  indicadores  como rúbricas,  listas  de  cotexo,  observación  directa,  etc.  para  as  probas  orais,  as
presentacións, os traballos escritos, en función do tipo de contidos e criterios de avaliación da cada UD.

Criterios de recuperación:

Realizarase ao final de cada trimestre unha proba escrita con cuestións referidas a todos os contidos explicados ata
ese momento a modo de recompilación das UD desa avaliación que servirá ao alumnado como recuperación dos
apartados non superados durante o trimestre para o caso de que a cualificación do trimestre sexa inferior a 5.

A nota obtida nas probas de recuperación substituirá a nota anterior que estivese suspensa das correspondentes UD
e aplicaríanse as fórmulas correspondentes para recualificar e recuperar a materia.

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

O principal  obxectivo deste procedemento é a recuperación das aprendizaxes non adquiridas e irá dirixido ao
alumnado que promocione sen superar a materia, seguindo o artigo 51 da Orde do 8 setembro 2021 de atención á
diversidade no que se regula o plan de reforzo para ese alumnado.

O profesor da materia de Cultura Clásica programará as actividades que o alumnado debe realizar durante o curso, o
seguimento, os criterios de avaliación e o profesorado responsa en 4.º,  será, en principio, o profesorado desta
materia en 4.º de ESO o encargado da facer o seguimento do alumnado que promocione a 4.º coa materia pendente.
En último caso, se non existe esa posibilidade porque non se imparta esta materia en 4º., o profesor de 3º da ESO da
materia será o encargado do seu seguimento.

Deseñaranse  programas  de  reforzo  individualizados  para  a  recuperación  das  aprendizaxes  non  adquiridas,
proporcionando boletíns de exercicios e probas escritas en datas proporcionadas polo profesor de Cultura Clásica.

A nota será produto da media aritmética de todas as notas obtidas nas probas propostas durante o curso.

6. Medidas de atención á diversidade

O principal obxectivo destas medidas é o seguimento do alumnado que require unha atención especial en función das
súas características, motivacións ou circunstancias educativas e persoais, e o de aquel alumnado que permanece un
ano máis no mesmo curso, seguindo o artigo 52 da Orde do 8 setembro 2021 de atención á diversidade no que se
regula o plan específico personalizado para este alumnado.

Sendo a Cultura Clásica unha materia optativa, xa constitúe unha das vías que establecen resposta á diversidade de
intereses e necesidades do alumnado. Con carácter xeral a ensinanza debe ter unha natureza individualizada, que
tome en consideración o punto de partida de cada alumno ou alumna, traballando na medida do posible de xeito
particular sobre a súa motivación, os seus intereses e as súas capacidades de aprendizaxe. Neste sentido débese
prestar  atención  especial  ao  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoio  educativo.  De  xeito  ordinario
adoptaranse unha serie de medidas encamiñadas a previr ou compensar dificultades leves mediante a adecuación do
currículo vixente, sen alterar ningún dos seus elementos prescritivos, co fin de que a diversidade do alumnado acade
as capacidades establecidas nos obxectivos. Neste sentido tomaranse medidas como:

- Concreción e disposición secuencial de obxectivos.

- Metodoloxías que favorezan a participación de todo o alumnado: aprendizaxe cooperativa, aprendizaxe seguida de
cerca polo titor, maior participación, combinación de actividades (individual, por grupos, exposición, investigación,
etc.), aprendizaxe autónoma, etc.

- Diversificar procedementos de avaliación.

- Reforzar valores e determinadas capacidades de tipo emocional.
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- Reunións periódicas do equipo docente convocadas polo profesorado titor. Seguimento de casos e intervención
cando a situación o aconselle.

- É fundamental e accesible tamén o reforzo da lectura comprensiva na nosa materia.

-  Outras  medidas  como  a  ampliación  e  afondamento  para  alumnado  que  o  requira,  recuperación,  reforzo,
adaptacións, etc.

É posible que polas circunstancias persoais, sociais ou culturais dalgún alumno ou alumna sexa necesaria unha
adaptación curricular significativa, o que implicará modificacións de elementos de prescrición do currículo como os
obxectivos, contidos ou criterios de avaliación, mesmo no que se refire a concrecións metodolóxicas, aínda que esta
medida  só  se  tomará  despois  de  explorar  todas  as  posibilidades  ordinarias.  A  adopción  deste  proceder  será
autorizada por Inspección Educativa e tras este paso decidirase que elementos do currículo deberán ser modificados.
Nestes casos, a avaliación axustarase aos criterios individualizados establecidos na adaptación curricular, tendo
sempre como referente os obxectivos da etapa á hora da promoción.

Estas medidas poderanse tomar nos seguintes casos:

- alumnado con altas capacidades intelectuais.

- alumnado con necesidades educativas especiais.

- alumnado con integración tardía no sistema educativo.

- alumnado que permanece máis dun ano no mesmo curso.

Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe haberá un especial seguimento por parte do profesor da materia,
durante a clase poderán resolverse as súas dúbidas mentres o resto de compañeiros prepara outra actividade. En
caso necesario deberase  preparar un tipo de traballo que obedecerá a unha ampla gama de exercicios e actividades,
estruturada da seguinte forma:

- exercicios previos para comprender mellor a materia.

- exercicios prácticos variados para desenvolver os contidos necesarios.

- exercicios de repaso daqueles coñecementos menos adquiridos.

Do mesmo xeito,  ao alumnado que amose un especial  interese, procurarase entregarlle material  (todo tipo de
recursos materiais e recursos en rede) para ofrecerlle a posibilidade de profundar en aspectos concretos do programa
de 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 - A comprensión lectora. X X X X X X X X

ET.2 - A expresión oral e
escrita. X 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 X

ET.5 - O emprendemento
social e empresarial. X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.6 - O fomento do espírito
crítico e científico. X X X X X

ET.7 - A educación emocional
e en valores. X X

ET.8 - A igualdade de xénero. X X X X

ET.9 - A creatividade. X X

ET.10 - A educación para a
paz. X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - A comprensión lectora. X X X X

ET.2 - A expresión oral e
escrita. X X X X

ET.3 - A comunicación
audiovisual.

ET.4 - A competencia dixital. X X

ET.5 - O emprendemento
social e empresarial.
ET.6 - O fomento do espírito
crítico e científico. X

ET.7 - A educación emocional
e en valores. X

ET.8 - A igualdade de xénero. X X

ET.9 - A creatividade. X X

ET.10 - A educación para a
paz.

Observacións:
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Os elementos transversais son valores que teñen unha traxectoria histórica e, baixo o exemplo civilizador do
mundo clásico, intégranse no currículo desde a perspectiva dos contidos de Grecia e Roma e tradúcense nunha
vontade permanente de exemplificar a través deles e destacar respecto a dereitos e liberdades fundamentais, á
participación, á liberdade, a xustiza, a igualdade, ao pluralismo político, a paz e a democracia, desenvolvendo a
través da metodoloxía do currículo unha educación para a convivencia e o respecto nas relacións interpersoais,
impulso da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a tolerancia e o recoñecemento da diversidade e
rexeitamento a calquera forma de violencia.

É importante mencionar o interese que a metodoloxía do currículo ten en educar a capacidade de escoita activa,
a empatía e o diálogo. Igualmente o autocontrol no uso das tecnoloxías da información e a comunicación, a
convivencia e os hábitos de vida saudable, motivando o espírito emprendedor que xera un emprego sostible a
través dunha posta en valor e uso respectuoso da herdanza clásica que o rico patrimonio clásico atesoura.

Como eixes vertebradores deste apartado, teranse en conta a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento, a educación
emocional, a igualdade de xénero e a creatividade.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Concurso sobre coñecementos do mundo clásico organizado
pola  Sociedade Española  de Estudos Clásicos  en torno ao
mes de febreiro.

Participación no concurso en liña "Odisea".

Observacións:
Algunha outra actividade como asistencia a exposicións, charlas ou acontecementos que poidan xurdir durante o
curso.

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

Indicadores de logro

1 Planificación adecuada: número, duración das actividades, coherencia e nivel de dificultade.

2 Grao de motivación logrado na aula, participación e progreso do alumnado e valoración de resultados finais.

3 Obxectivos alcanzados e selección de contidos.

4 Pertinencia e accesibilidade dos materiais utilizados.

5 Resultado das medidas de atención á diversidade.

6 Tratamento dos elementos transversais e actividades complementarias.

En canto ao indicador 1 usarase unha folla de rexistro en distintos momentos do curso, especialmente ao remate de
cada unidade didáctica e unha enquisa con preguntas directas ao alumnado para valorar os elementos positivos e
negativos.

Descrición:
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Para o indicador 2 usaremos cuestionarios ao alumnado que pasaremos ao final  de cada trimestre para ver  a
evolución do proceso. Ademais, os resultados de aprendizaxe en cada avaliación, serán analizados para comprobar
que estamos conseguindo os obxectivos.

Avaliaremos o proceso de ensino e a práctica docente utilizando rúbricas para os indicadores do grupo 3 a 6 ao final
de curso.

A información obtida permitiranos realizar o contraste da práctica educativa co programado, a fin de realizar a
revisión e, se fose necesario, a modificación das decisións que adoptásemos.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Esta programación constitúese como un instrumento vivo que o docente seguirá como marco de referencia e que
permite introducir as correccións e melloras pertinentes, evitando así as improvisacións. Todo iso conseguirase
seguindo as directrices desenvolvidas nos puntos e elementos anteriores dunha maneira flexible e adaptándose ás
circunstancias concretas do centro e do alumnado.

Os elementos que serán revisados de maneira especial serán os seguintes:

- Número de sesións previstas e número de sesións utilizadas en cada UD.

- Orde dos contidos explicados.

- Actividades realizadas.

- Grao de cumprimento da UD.

- Obxectivos alcanzados.

- Propostas de mellora.

Estes  cambios  e  adaptacións  serán  recollidos  no  apartado  de  seguimento  da  propia  plataforma  Proens  e
posteriormente na memoria final de curso.

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BueuCPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202336000351

Curso

3º ESOEducación en Valores Cívicos e Éticos

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

35Educación secundaria
obrigatoria

Sesións
semanais

1

23/12/2022 12:36:53 Páxina 17de1



 Contido
1. Introdución                                                                                                              3

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias                                                        3

3.1. Relación de unidades didácticas                                                                                        4

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas                                                                         4

4.1. Concrecións metodolóxicas                                                                                              11

4.2. Materiais e recursos didácticos                                                                                        12

5.1. Procedemento para a avaliación inicial                                                                                 13

5.2. Criterios de cualificación e recuperación                                                                              13

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes                                           14

6. Medidas de atención á diversidade                                                                                        14

7.1. Concreción dos elementos transversais                                                                                  14

7.2. Actividades complementarias                                                                                            15

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores de logro                       16

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora                                                          16

9. Outros apartados                                                                                                         17

Páxina

23/12/2022 12:36:53 Páxina 17de2



1. Introdución

A presente programación didáctica, elaborada para a materia de Valores do 3ª curso da ESO, ten como referencia o
currículo que establece o Decreto 156 /2022, do 15 de setembro, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

A  materia de valores éticos debe atender a unha formación integral da persoa e afondar no tratamento transversal
dos problemas coa finalidade de proporcionar as bases para unha formación autónoma do alumnado nos valores
dunha cidadanía plural, dialogante e democrática.

A materia é unha oportunidade para poñer en práctica metodoloxías didácticas activas e contextualizadas que
faciliten a participación crítica do alumnado en traballos cooperativos,  a realización de tarefas,  a aprendizaxe
baseada en problemas, o estudo de casos, o traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao
alumnado o papel de axente activo e autónomo na súa propia formación.

Metodolóxicamente se prima o diálogo e o debate como ferramentas, coas taboas de indicadores (con rúbricas de
coavalición entre pares) como formato fundamental de avaliación.

Dado que a materia ten unha presenza semanal de 1 hora, semella importante seleccionar moi ben a metodoloxía e
os contidos a desenvolver para que a aprendizaxe sexa significativa.

O grupo seleccionado de 3º ESO, está composto por 16 alumnos e alumnas con idades comprendidas entre os 14 e os
15 anos, dos cales 3 son repetidores e un número significativo do alumnado recibe reforzo en diferentes materias.

Todos estes aspectos serán tidos en conta a nivel metodolóxico.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 -  Inquirir  e  investigar  canto  se  refire  á
identidade  humana  e  a  cuestións  éticas
relativas  ao propio  proxecto  vital,  analizando
criticamente información fiable e xerando unha
actitude reflexiva respecto diso, para promover
o  autocoñecemento  e  a  elaboración  de
formulacións  e  xuízos  morais  de  maneira
autónoma e razoada.

2 1 1-2-3

OBX2  -  Actuar  e  interactuar  de  acordo  con
normas e valores cívicos e  éticos,  a  partir  do
recoñecemento  fundado  da  súa  importancia
para  regular  a  vida  comunitaria  e  a  súa
aplicación  efectiva  e  xustificada  en  distintos
contextos,  para  promover  unha  convivencia
pac í f i ca ,  respec tuosa ,  democrá t i ca  e
comprometida co ben común.

5 3 3 1-2-3-4 1

OBX3 -  Entender a natureza interconectada e
inter  e  ecodependente  das  act iv idades
humanas, mediante a identificación e a análise
de  problemas  ecosociais  de  relevancia,  para
promover  hábitos  e  actitudes  eticamente
comprometidos  co  logro  de  formas  de  vida
sustentables.

5 2 1-2-3-4 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4  -  Mostrar  unha  adecuada  estima  de  si
mesmo e da contorna, recoñecendo e valorando
as emocións e os sentimentos propios e alleos,
para lograr unha actitude empática e coidadosa
con respecto aos demais e á natureza.

1 1-2-3 1-3 3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X.Quen son eu? E quen es ti?1 4
Adentrámonos en aquelo que nos
caracteriza como persoas e como nos
relacionamos coas persoas do noso
entorno.

10

XQue me leva a actua como
actúo?2 10

Importancia de desenvolver o pensamento
crítico, e analizar o papel que a moral e a
ética ten nas nosas accións.

24

Vivir en sociedade. Vivir en
democracia X3 6

Analise das diversas formas de
organización social e política, así como o
fenómeno migratorio, desigualdade social,
memoria democrática

17

Os dereitos humanos X4 6
Estudaremos as súas características,
evolución histórica até chegar á
Declaración Universal.

17

XDesigualdade nun mundo
global5 5

En que consiste a globalización e as
desigualdade que xera entre países e
dentro deles.

16

XR-evolución-ate6 4
Que podes facer ti para que o mundo sexa
un lugar mellor, tendo como referencia
movementos, persoas activistas,
analizaremos a nosa resposabilidade.

16

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

.Quen son eu? E quen es ti?

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Construír e expresar un concepto axustado
de si mesmo recoñecendo as múltiples dimensións
da súa natureza e personalidade, así como da
dimensión cívica e moral desta, a partir da
investigación e do diálogo arredor de diversas
concepcións sobre a natureza humana.

Expresar de xeito oral ou escrito que
capacidades nos caracterizan como
humanos e como podemos chegar a
coñecernos a nós mesmas.

CA1.2 - Identificar, xestionar e comunicar ideas,
emocións, afectos e desexos con comprensión e
empatía cara ás demais persoas, demostrando
autoestima e compartindo un concepto adecuado do
que deben ser as relacións con outras persoas,
incluíndo o ámbito afectivo-sexual.

Expresar de xeito oral como son as nosas
emocións, afectos, desexos cara nós
mesmas e as demais persoas

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

Contidos

- A natureza humana.

- Liberdade e moralidade como características especificamente humanas.

- A identidade persoal, o cruzamento de camiños entre a natureza, a crianza e o proxecto vital.

- A educación de emocións e sentimentos.

- A autoestima persoal.

- A igualdade e o respecto nas relacións con outras persoas.

- A educación afectivo-sexual.

2

Título da UDUD

Que me leva a actua como actúo?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Desenvolver e demostrar autonomía moral
mediante a práctica da deliberación racional, o uso
de conceptos éticos e o diálogo respectuoso cos
demais, arredor de distintos valores e modos de
vida, así como a problemas relacionados co exercicio
dos dereitos individuais, o uso responsable e seguro
das redes, as condutas adictivas e o acoso escolar.

Desenvolver de xeito escrito un dilema
moral no que se inclúen conceptos éticos
básicos, ser capaz de debatilo no grupo
clase.

CA1.4 - Desenvolver unha actitude de xestión
equilibrada das emocións, de estima e coidado de si
e das demais persoas, identificando, analizando e
expresando de maneira asertiva as propias emocións
e sentimentos, e recoñecendo e valorando os dos
demais en distintos contextos e arredor de
actividades creativas e de reflexión individual ou
dialogada sobre cuestións éticas e cívicas.

Fai aportacións en pequeno grupo e no
grupo clase de xeito respectuoso e
aportando información pertinente.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A ética dentro do conxunto de saberes filosóficos.

- O obxecto da ética.

- A aplicación da ética: a orientación para a resolución de problemas complexos sobre como actuar.

- Análise das accións.

- Os motivos da acción: desexos e razóns.

- A vontade como razón práctica.

- A autonomía da vontade.

- A responsabilidade das accións.

- A ética e as éticas como guías das nosas accións.

- O xuízo moral: as normas, o valor e o valioso, as virtudes, os sentimentos morais.

- Universalismo e pluralismo moral.

- Éticas da felicidade, éticas do deber, éticas da virtude.

- Ética e dereito.

- Semellanzas e diferenzas entre ética e dereito.

- O conflito lexitimidade-legalidade.

- A obxección de conciencia.

- Os dereitos individuais e os deberes cidadáns.

- O debate sobre a liberdade de expresión.

- A ética na sociedade actual.

- O problema da desinformación.

- A protección de datos e o dereito á intimidade.

- O ciberacoso e outras formas de violencia nas redes sociais.

- As condutas adictivas.

3

Título da UDUD

Vivir en sociedade. Vivir en democracia

Duración

6
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Promover e demostrar unha convivencia
pacífica, respectuosa, democrática e comprometida
co ben común, a partir da investigación sobre a
natureza social e política do ser humano e o uso e
comprensión crítica dos conceptos de lei, poder,
soberanía, xustiza, Estado, democracia, memoria
democrática, dignidade e dereitos humanos.

Selecciona información axeitada á hora
de investigar sobre a natureza social e
política do ser humano e a súa
complexidade.

CA2.2 - Fomentar o exercicio da cidadanía activa e
democrática a través do coñecemento do
movemento asociativo e a participación respectuosa,
dialogante e construtiva en actividades de grupo que
impliquen tomar decisións colectivas, planificar
accións coordinadas e resolver problemas aplicando
procedementos e principios cívicos, éticos e
democráticos explícitos.

Escoita activa no traballo en grupo, fai
aportacións persoais que amplían o
coñecemento sempre dende o respecto.

CA2.3 - Contribuír a xerar un compromiso activo co
ben común a través da análise e a toma razoada e
dialogante de posición arredor de cuestións éticas de
actualidade como a loita contra a desigualdade e a
pobreza, o dereito ao traballo, a saúde, a educación
e a xustiza, así como sobre os fins e límites éticos da
investigación científica.

Artella unha exposición oral no que
amosa coñecementos básico arredos das
cuestións ética de actualidade.

CA2.4 - Tomar consciencia da loita por unha efectiva
igualdade de xénero e do problema da violencia e
explotación sobre as mulleres, a través da análise
das diversas xeracións e correntes do feminismo e
das medidas de prevención da desigualdade, a
violencia e a discriminación por razón de xénero e
orientación sexual, mostrando igualmente
coñecemento dos dereitos LGTBIQ+ e recoñecendo a
necesidade de respectalos.

Demostra de xeito oral ou escrito un
discurso baseado no recoñecemento e
necesidade de respectar os dereitos
LGTBIQ+ así como a cuestión da loita por
unha efectiva igualdade de xénero.

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

Contidos

- A sociedade humana: natureza e orixe.

- As estruturas sociais e os grupos de pertenza.

- Cooperación e altruísmo fronte a competencia e egoísmo.

- A convivencia social.

- As virtudes do diálogo e as normas de argumentación.

- A resolución pacífica de conflitos.

- A empatía cos demais.

- A política.

- Conceptos clave: lei, poder, soberanía, xustiza e dignidade.

- Formas de Estado e tipos de goberno.
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Contidos

- A democracia: principios, procedementos e institucións.

- O Estado español como estado social e democrático de dereito.

- Valores constitucionais.

- A memoria democrática.

- A igualdade de xénero.

- As diversas ondas e correntes do feminismo.

- A prevención da explotación e a violencia contra nenas e mulleres.

- A corresponsabilidade nas tarefas domésticas e de coidados.

- Os desafíos da democracia actual.

- Os códigos deontolóxicos.

- As éticas aplicadas.

- Fins e límites éticos da investigación científica. A bioética.

- O desafío da intelixencia artificial.

- As propostas transhumanistas.

4

Título da UDUD

Os dereitos humanos

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.5 - Contribuír activamente ao benestar social
adoptando unha posición propia, explícita, informada
e eticamente fundamentada sobre o valor e
pertinencia dos dereitos humanos, o respecto pola
diversidade etnocultural, a consideración dos bens
públicos globais, a percepción do valor social dos
impostos.

Coñece e expón de xeito escrito cales son
os Dereitos Humanos e a súa importancia
para o benestar social.

CA2.6 - Contribuír á consecución dun mundo máis
xusto e pacífico a través da análise e recoñecemento
da historia democrática do noso país e das funcións
do estado de dereito e as súas institucións, os
organismos internacionais, as asociacións civís e os
corpos e forzas de seguridade do Estado, no seu
empeño por lograr a paz e a seguridade integral,
atender as vítimas da violencia e promover a
solidariedade e cooperación entre as persoas e os
pobos.

Coñece e expón oralmente os
organismos, institucións así como
activistas que traballan para contribuír á
consecución dun mundo máis xusto e
pacífico.

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

- Os dereitos humanos.

- Referente moral da democracia e a xustiza social.

- Xeracións e historia dos dereitos humanos.

- Dereitos da infancia.

- Os dereitos económicos, sociais e culturais: o dereito ao traballo, á saúde, á educación e á xustiza.

- A participación democrática: ser cidadáns.

- Outras formas de participación social: o asociacionismo e o voluntariado.

- A procura da xustiza social.

- A desigualdade económica e a loita contra a pobreza.

- Globalización económica e bens públicos globais.

- O comercio xusto.

- O valor social dos impostos.

- A sociedade e a cidadanía plural.

- O interculturalismo.

- A inclusión social e o respecto pola diversidade e as identidades étnico-culturais e de xénero.

- Os dereitos LGTBIQ+.

- A convivencia pacífica e segura.

- A guerra, o terrorismo e outras formas de violencia política.

- A atención ás vítimas da violencia.

- Accións individuais e colectivas en favor da paz.

- A contribución do Estado e os organismos internacionais á paz, á seguridade integral e á cooperación.

- O dereito internacional e a cidadanía global.

- As forzas armadas e a defensa ao servizo da paz.

- O papel das ONG e das ONGD na loita pola paz.

5

Título da UDUD

Desigualdade nun mundo global

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Describir as relacións históricas de
interconexión, interdependencia e ecodependencia
entre as nosas vidas e a contorna a partir da análise
das causas e consecuencias dos máis graves
problemas ecosociais que nos afectan.

Entende e nomea as causas e
consecuencias máis graves dos
problemas ecosociais.

CA3.4 - Desenvolver unha actitude de xestión
equilibrada das emocións, de estima e coidado de si
mesmo e dos outros, identificando, analizando e
expresando de maneira asertiva as propias emocións
e sentimentos, e recoñecendo e valorando os dos
demais en distintos contextos e arredor de
actividades creativas e de reflexión individual ou
dialogada sobre cuestións éticas e cívicas.

Á hora de intervir na aula, axúdase dos
comentarios e aportancións das
compañeiros e compañeiros á hora de
enriquecer as súas intervencións.

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

Contidos

- Vida responsable co contorno e protección do medio ambiente.

- Percorrido crítico sobre as diferentes formas de relación do ser humano coa natureza ao longo da historia e a
pegada ecolóxica das accións humanas no planeta.

- Empatía e responsabilidade co contorno: interdependencia, interconexión e ecodependencia.

- A protección do medio ambiente e os dereitos para coa natureza: dereitos humanos de terceira xeración.

- Protección e dereitos dos animais.

- Valores éticos e democráticos como fundamento para unha conduta empática e respectuosa cara aos animais.

- O ser humano como animal político: dereitos humanos da solidariedade para unha conduta cos animais baseada en
dereitos.

6

Título da UDUD

R-evolución-ate

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.2 - Valorar distintas formulacións científicas,
políticas e éticas coas que afrontar a emerxencia
climática e a crise ambiental a través da exposición
e o debate argumental arredor destas.

Realiza un traballo escrito sobre as
diferentes formulación científicas políticas
e éticas que afrontan a emerxencia
climática.

CA3.3 - Promover estilos de vida eticamente
comprometidos co logro dun desenvolvemento
sustentable, contribuíndo por si mesmo e na súa
contorna ao tratamento preventivo dos residuos, a
xestión sustentable dos recursos, a mobilidade
segura, sustentable e saudable, o comercio xusto, o
consumo responsable, o coidado do patrimonio
natural, o respecto pola diversidade etnocultural, e o
coidado e protección dos animais.

Plantexar e realizar alo menos unha
acción que contribúa a mellorar o
desenvolvemento sustentable no seu
propio centro.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consumo responsable para unha vida sustentable no planeta.

- Os límites do planeta e o esgotamento dos recursos.

- Obxectivos do desenvolvemento sustentable: axenda cara a 2030 para un planeta sustentable.

- Economía sustentable e ecolóxica na globalización, e nova lóxica do crecemento: economía circular e economía
azul.

- Hábitos para unha xestión adecuada dos recursos e tratamento preventivo dos residuos. A mobilidade segura,
saudable e sustentable.

- Consumo responsable e soberanía alimentaria.

- Propostas científicas e ético-políticas arredor dos problemas ecosociais.

- Xustiza ecolóxica.

- Ética medioambiental: ecocentrismo, biocentrismo e extensionismo.

- Ecofeminismo e ética do coidado.

4.1. Concrecións metodolóxicas

As principais cuestións a abordar na materia deberían consistir, respectando sempre os ritmos de aprendizaxe de
cada alumno e alumna, na realización de proxectos grupais nos que o propio alumnado teña que resolver conflitos e
así desenvolver un fortalecemento da súa autonomía e responsabilidade en coherencia cos valores dunha cidadanía
plural, crítica e democrática.

Así mesmo é de especial relevancia que o alumnado coñeza as canles de participación cidadá no marco da sociedade
na que vive para que poida desenvolver estilos de vida saudábeis e sustentábeis e sobre todo baseados nunha
participación activa e cooperativa na que saiba poñer en práctica os valores comúns e o pensamento crítico que o
fornecerá na súa madurez persoal e académica.

Os  principios  metodolóxicos  nos  que  se  basea  a  materia  son  a  aprendizaxe  significativa;  isto  é  partindo  dos
coñecementos previos do alumnado ser capaces de aprender a aprender e establecer relacións directas entre a
materia e a súa realidade. Se desenvolverán proxectos de investigacións, exposicións conxuntas e debates, o que
fortalecerá a empatía, as relacións sociais e académicas dentro da aula e no grupo clase. Aprendizaxe mediante o
emprego  das  TICs,  parte  do  traballo  de  aula  será  xestionado  coa  utilización  de  internet,  videos  divulgativos,
exposicións interactivas, etc, con respecto a este último tipo de aprendizaxe, cómpre salientar a importancia de
traballar a busca de información, así como as fake news, e a verificación de fontes á hora de buscar información.

Atenderase a diversidade a través de propostas individualizadas en función das necesidades detectadas, dinámicas
de reforzo educativo dentro da aula ordinaria, actividades específicas para traballar as destrezas onde se observen
máis dificultades.

Ao inicio de cada UD traballarase sobre os instrumentos de avaliación e a súa ponderación. Os obxectivos de cada
unidade serán explícitamente presentados. Cada UD comezara cunha introdución para activar os coñecementos
previos e terminara cun resume ou síntese final que enlazará coa seguinte UD.

A base do traballo que se fará na materia de valores estará encamiñado á investigación e á aprendizaxe autónoma a
través de traballos individuais e grupais nos que desenvolver cuestións pertinentes aos contidos dende un punto de
vista creativo e de descobrimento, por iso o xeito máis pertinente de avaliar será coa taboa de indicadores que
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constará de rúbricas de cada fase do traballo que se desenvolva.

- Rúbrica participación

- Rúbrica implicación

- Rúbrica traballo escrito individual

- Rúbrica traballo grupal

Contribuirase ao Plan TICs coa proxección de vídeos, traballos na aula de informática, clases expositivas empregando
presentacións dixitais, avaliacións interactivas.

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

Elaboración propia realizado polo profesor

Caderno persoal

Bibliografía e libros de consulta

Fichas de actividades de reforzo, ampliación e consolidación

Dotación da aula (encerado dixital, tradicional, mesas, cadeiras...)

Equipos informáticos (ordeador persoal do alumno/a)

Actividades interactivas, animacións, vídeos e espazos dixitais para a construción de novos aprendizaxes

Cadas sesión terá lugar nun aula do centro cun ordenar conectado a internet e a pizarra con proxector e sonido. Os
pupitres individuais  servirán tanto para o traballo  individual  como para a formación dos grupos.  Os materiais
escollidos teñen que ver coa aprendizaxe autónoma que vimos desenvolvendo, por iso o material de consulta xunto
coas elaboracións propias que o profesorado pode aportar van ser a base para que o alumnado poida desenvolver o
seu traballo dun xeito satisfactorio.

Á hora de desenvolver o traballo de aula, serán as UDs propias elaboradas polo profesorado da materia, as tarefas,
traballos, e actividades que o alumnado realice terán como base o caderno persoal, no que se compliarán todas as
actividades, reflexións...

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 o alumnado.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Nas primeiras dúas semanas de clase se levara a cabo unha proba inicial.  Consistirá nun dilema moral ao que
alumnado deberá dar resposta usando os argumentos que considere pertinentes e utilizando aqueles conceptos que
lle permitan xustificar a súa elección. Esta proba estará baseada en competencias e contidos básicos, o seu obxectivo
é facilitar información sobre o alumnado de xeito individual,  destrezas previas,  dificultades de aprendizaxe ou
especificidades que haxa que ter en conta á hora de programar as adaptacións precisas, así como as actividades de
reforzo e ampliación.

O exercicio valorárase de acordo aos estándares do test moral de Kholberg e permitirá situar o nivel moral do
individuo.

Nestas primeiras dúas semanas o docente observara ao alumnado tomando notas nunha rúbrica sobre as destrezas
no uso das TICs.

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

24

UD 3

17

UD 4

17

UD 5

16

UD 6

16

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Ao final de cada avaliación teranse en conta tres porcentaxes:

1. As probas escritas, calquera que sexa o seu formato (traballo de investigación, reflexión persoal no caderno
individual, comentarios de texto...), suporá o 40 % da cualificación global (ata 4 puntos, media aritmética de dúas
probas por trimestre) Esta proba será traballada tamén nas táboas de indicadores.

2. Os traballos en grupo que se propoñan que se avaliarán como proba escrita ou taboa de indicadores suporán un
40% na cualificación. Poderán realizarse varias por trimestre e a súa puntuación será acumulativa.

3.  As intervencións orais  baseadas nunha argumentación clara,  coherente,  respectuosa das ideas,  así  como a
implicación baseado no esforzo persoal á hora da responsabilidade co traballo diario da materia suporá un 20%.

4. As actividades voluntarias (lecturas e traballos proposos na Aula Virtual) servirán para redondear/subir a nota.

Á nota de cada avaliación se lle aplicarn as seguintas regras de redondeo: (1) Ao enteiro superior máis próximo no
caso de que a cifra das décimas sexa igual ou superior a 5 (un 4.5 ou un 4.6 se redondean ao 5). (2) Ao enteiro
inferior máis próximo no caso de que a cifra das décimas sexa inferior a 5 (un 4.4 ou un 4.3 se redondean ao 4) .

Criterios de cualificación:
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Criterios de recuperación:

Cunha avaliación continua e progresiva, iranse aplicando medidas de recuperacións en cada avaliación para facer un
seguimento  exhaustivo  das  dificultades  que  presente  o  alumnado.  Polo  tanto,  deberanse  realizar  con  novas
indicacións aqueles traballos que non acaden un mínimo dun 5.

Con respecto á recuperación final o alumnado terá un prazo de entrega para completar retrasos nas tarefas, así como
modificación dalgunhas non superadas.

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

 Terase en conta o Plan de Reforzo (artigo 51 da Orde do 8 de Setembro 2021 de atención á diversidade. O plan
deberá ser elaborado polo profesorado que imparte a materia baixo directrices do departamento co coñcemento da
titora ou titor.

O plan deberá ter como referentes os obxectivos da materia e adquisición de competencias.

Realizaráselle ao alumnado unha proposta de traballo completo e individualizado no que se desenvolvan os criterios
mínimos exisibles en cada unidade didáctica.

Está proposta será resultado dun seguimento individualizado que se fará do alumnado revisando os traballos
entregados por trimestre para poder asignar un novo traballo final.

6. Medidas de atención á diversidade

Para o alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo proporánse medidas de reforzo adaptadas e
individualizadas mediante lecturas, vídeos e outros materiais complementarios. Todos eles dispoñibles a través da
aula virtual. Proporánse, ao mesmo tempo, diferentes canles para a presentación das tarefas que, de acordo coa
teoría das Intelixencias Múltiples, se adapten mellor a cada un dos alumnos e alumnas. Así en cada unidade serán de
elección individual unha batería de tarefas que propoñen formas de realización adaptadas a cada unha destas
intelixencias (infografías, comics, videopresentacións, textos...)

No  caso  do  alumnado que  permaneza  un  ano  máis  no  mesmo curso  debemos  ter  en  conta  o  plan  específico
personalizado que desenvolve o artigo 52 da Orde do 8 de setembro de 2021 de atención á diversidade.

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

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.4 - Fomento da
creatividade e espíritu crítico X X X X X X

ET.5 - Orientación da conduta
cara valores democráticos e
éticos

X X X X X X

ET.6 - Competencia dixital X X X X X X

ET.7 - Emprendemento social X X X X X X

ET.8 - Igualdade de xénero X X X X X X

ET.9 - Educación emocional e
en valores X X X X X X

Observacións:
No ambiente da aula, e en todas as tarefas da materia:
- 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

Actividade cuxo obxectivo principal  é coñecer,  entender e
programar un taller  para persoas dun centro  ocupacional.
Esta actividade está pensada para desenvovler a autonomía
persoal, a empatía e o activismo de cara a persoas diversas
que forman parte tamén do mundo que nos rodea.

Vis ita  e  elaboración  dun  tal ler  nun  centro
ocupacional

Observacións:

A actividade de visita está pensada para a 3ª avaliación
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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

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

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.

4. Adecuación da secuencia de traballo na aula.

5. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.

6. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.

7. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.

8. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final

10. Adecuación do desenvovlementos dos contidos ao ritmo de aprendizaxe do alumnado

Cada indicador valorarase nunha escala do 1 ao 4, indicando o 1 a menor consecución e o 4 a maior.

Os resultado desta avaliación recolleranse na memoria final de curso e poñerase en coñecemento da Xefatura de
Estudos .

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Farase un seguimento a través da aplicación Proens ao final das avaliacións, correspondendo coas dúas unidades
didácticas que se desenvolven en cada unha, para poder adiantarnos aos cambios no proceso de ensino aprendizaxe.
Estes seguimentos faranse de xeito individual.

Neste seguimento terase en conta:

1. Se as sesión prevista por UD foron as suficientes, así como as datas de inicio de final de cada UD.

2. O grao de cumprimento do desenvolvemento das UD.

3. Propostas de mellora

4. Concreción das propostas de mellora para materializar en cursos vindeiros.
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9. Outros apartados
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1. Introdución

A programación  didáctica  para  o  curso  3º  ESO,  está  enmarcada  na  LOMLOE,   Lei  Orgánica  3/2020,  do  29  de
decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Neste apartado vamos a comentar as características do grupo e a súa contextualización :

Características do grupo:

- Nº de grupos deste nivel no centro: 1

- Nº de alumnos/as: 16

- Nº de alumnos/as que permanecen un ano máis no mesmo curso: 3

- 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

- Características das instalacións para desenvolver a materia nestes cursos: patio exterior e ximnasio

- Características das instalacións e dispoñibilidade das mesmas: ximnasio de pequenas dimensións e disponibilidade
total das instalacións.

- Características da contorna: o centro situase nun pequeno pobo mariñeiro na ría de Pontevedra, dita ubicación
axudanos a desenvolver o Bloque 6: Interación sostible e eficiente coa contorna.

- Lingua na que se imparte a materia en cada grupo: Galego

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

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
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XACTUAMOS ANTE UN
ACCIDENTE1 3Continuidade, reforzo e ampliación dos

contidos do bloque de Organización e 4
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XACTUAMOS ANTE UN
ACCIDENTE1 3

xestión da actividade física relacionados
cos primeiros auxilios, procurando darlle
máis protagonismo ao alumnado nas
actuacións ante accidentes.

4

XAPRENDEMOS A ADESTRAR2 15

Nos bloques de vida activa e saudable e
resolución de problemas en situacións
motrices, coas pautas xa traballadas en
cursos anteriores, o alumnado comeza coa
autonomía a preparar o seu propio
adestramento, experimentando diferentes
sistemas de traballo. Nesta unidade
incluiremos contidos relacionados coa
ergonomía en actividades cotiás, a
alimentación e a identidade corporal.

21

XXOGAMOS3 6

Dando continuidade as unidades didacticas
desenvolvidas nos dous primeiros cursos,
posto que consideramos o xogo un medio
fundamental nesta materia, propoñemos un
novo contido relacionado cos xogos
malabares, donde a fabricacion e
preparacion do material podria ser un dos
centos de interes desta unidade didactica.

9

INICIÁMONOS NUN DEPORTE DE
LOITA X4 11

Unidade motriz básica luctatoria como
traballo de práctica dun deporte individual
para o desenvolvemento de resolución de
problemas en situacións motrices e
organización da práctica motriz.

15

EXPRÉSOME E TRANSMITO X5 6

Traballo de técnicas especificas de
expresión corporal e práctica de
actividades rítmico-musicais. Creación e
representación de composicións individuais
e colectivas. Danza, mimo, traballo xestual
e tamén teatral.

9

ACROSPORT X6 7

Proposta do traballo de acroximnasia. O
traballo colaborativo, a creatividade e o
dominio do corpo, combinánse nesta
unidade, para darlle protagonismo as
aportacións individuais ao conxunto do
grupo.

10

XPRACTICAMOS UN  DEPORTE
COLECTIVO7 12

Seguindo coa dinámica de cursos
anteriores, traballaranse os contidos de
Interacción social e resolución de
problemas en situacións motrices a través
dunha proposta dun deporte colectivo non
traballado antriormente. O Rugby pode ser
un bo recurso para este curso.

17

XPOSIBLIDADES DO MEU
CONCELLO8 4

O coñecemento da contorna e as
posibilidades que ofrece para a práctica de
actividade física é unha boa posibilidades
para o traballo do bloque sexto.

6

XPRACTICAMOS UN DEPORTE
URBANO9 6

Resolución de situacións motrices e retos
en diferentes contextos. Valoraranse as
posibilidades do entorno próximo, ou

9
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XPRACTICAMOS UN DEPORTE
URBANO9 6mesmo do propio centro educativo para a

practica de por exemplo o parkour. 9

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

ACTUAMOS ANTE UN ACCIDENTE

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene despois da
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene
despois da práctica de actividades
motrices, interiorizando as rutinas propias
dunha práctica motriz saudable e
responsable.

CA2.1 - Actuar de acordo cos protocolos de
intervención ante situacións de emerxencia ou
accidentes aplicando medidas específicas de
primeiros auxilios.

Actuar de acordo cos protocolos de
intervención ante situacións de
emerxencia ou accidentes aplicando
medidas específicas de primeiros auxilios.

CA2.4 - Coñecer as normas de seguridade individuais
e colectivas valorando a súa importancia e
aplicándoas na práctica de actividades motrices,
dentro e fóra do centro escolar.

 Coñecer as normas de seguridade
individuais e colectivas valorando a súa
importancia e aplicándoas na práctica de
actividades motrices, dentro e fóra do
centro escolar.

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e autónoma
medidas específicas 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 e
autónoma medidas específicas para a
prevención de lesións antes, durante e
despois da práctica de actividade física.

Baleiro 0

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e 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:

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.
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Contidos

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices:

-      Xestión do risco propio e do dos demais.

-      Medidas colectivas de seguridade.

- Actuacións críticas ante accidentes:

-      Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) ou semiautomático (DESA).

-      Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).

-      Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (manobra de Heimlich, sinais de ictus e
similares).

- Análise e xestión do risco propio e do dos demais nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano,
medidas colectivas de seguridade.

2

Título da UDUD

APRENDEMOS A ADESTRAR

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Autorregular a práctica de actividade
física orientada ao concepto integral de
saúde, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a
propia realidade e identidade corporal.

CA1.2.1. - Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene despois da
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Incorporar de forma autonoma 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 actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados ao ámbito
do corporal, ao xénero e á diversidade sexual e os
comportamentos que poñan en risco a saúde,
contrastando con autonomía e independencia
calquera información en base a criterios científicos
de validez, fiabilidade e obxectividade.

 Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados
ao ámbito do corporal, ao xénero e á
diversidade sexual e os comportamentos
que poñan en risco a saúde.

CA1.4 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Desenvolver a práctica física cotiá
manexando recursos e aplicacións dixitais
vinculados ao ámbito da actividade física
e do deporte.

CA2.2 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Desenvolver a práctica física cotiá
manexando recursos e aplicacións dixitais
vinculados ao ámbito da actividade física
e do deporte.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Participar activamente nunha gran
variedade de actividades motrices
asumindo responsabilidades na xestión e
preparación destas

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

 Desenvolver a práctica física cotiá
manexando recursos e aplicacións dixitais
vinculados ao ámbito da actividade física
e do deporte.

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Desenvolver proxectos motores de
carácter individual, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos
de traballo, incluíndo estratexias de
autoavaliación e coavaliación do proceso.

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices
valorando as implicacións éticas das
prácticas antideportivas, adoptando
estratexias de superación.

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos
estereotipos de xénero e
comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da
motricidade.

Baleiro 0

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e 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:

-      Control de resultados e variables fisiolóxicas básicas como consecuencia do exercicio físico.

-      Autorregulación do adestramento.

-      Alimentación saudable e análise crítica da publicidade.

-      Educación postural: movementos, posturas e estiramentos ante dores musculares.

-      Pautas para tratar a dor muscular de orixe retardada.

-      Ergonomía en actividades cotiás.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.
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Contidos

-      Prácticas insás, mitos e falsas crenzas arredor do corpo e da actividade física.

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.

- Saúde mental:

-      Esixencias e presións da competición.

-      Tipoloxías corporais predominantes na sociedade e análise crítica da súa presenza nos medios de comunicación
e redes sociais.

-      Efectos negativos dos modelos estéticos predominantes e trastornos vinculados ao culto insán ao corpo.

-      Creación dunha identidade corporal definida e consolidada afastada de estereotipos sexistas.

- Elección da práctica física: xestión e enfoque dos diferentes usos e finalidades da actividade física e do deporte en
función do contexto, da actividade e dos compañeiros e compañeiras de realización.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Ferramentas dixitais para a xestión da actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices:

-      Xestión do risco propio e do dos demais.

-      Medidas colectivas de seguridade.

- Capacidades condicionais: desenvolvemento das capacidades físicas básicas (forza e resistencia).

-      Sistemas de adestramento.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Igualdade no acceso ao deporte.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

-      Exemplos de deportistas de Galicia de diferentes sexos, idades e outros parámetros de referencia.

3

Título da UDUD

XOGAMOS

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene despois da
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene
despois da práctica de actividades
motrices, interiorizando as rutinas propias
dunha práctica motriz saudable e
responsable.

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Participar activamente nunha gran
variedade de actividades motrices
asumindo responsabilidades na xestión e
preparación destas

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Desenvolver proxectos motores de
carácter individual ou cooperativo
establecendo mecanismos para
reconducir os procesos de traballo,
incluíndo estratexias de autoavaliación e
coavaliación do proceso.

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira
eficiente, resolvendo problemas en todo
tipo de situacións motrices.

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices e proxectos para alcanzar o
logro individual e grupal, participando con autonomía
na toma de decisións vinculadas á asignación de
roles, á xestión do tempo de práctica e á
optimización do resultado final.

Colaborar na práctica para alcanzar o
logro individual e grupal, participando con
autonomía na toma de decisións
vinculadas á asignación de roles e á
optimización do resultado final.  .

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices
valorando as implicacións éticas das
prácticas antideportivas, adoptando
estratexias de superación.

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Adoptar actitudes comprometidas acerca
dos estereotipos de xenero e
comportamentos sexistas, identificando
factores que contribúen ao seu
mantemento e difundindo referentes de
distintos xéneros.

CA5.1 - Practicar actividades rítmico-musicais con
carácter artístico-expresivo, valorando as súas
orixes, e relacionándoas coa cultura propia, coa
tradicional ou coas procedentes doutros lugares do
mundo.

Practicar actividades con carácter
artístico-expresivo, valorando as súas
orixes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

Baleiro 0

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e 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 específico autónomo.

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.

- Elección da práctica física: xestión e enfoque dos diferentes usos e finalidades da actividade física e do deporte en
función do contexto, da actividade e dos compañeiros e compañeiras de realización.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Toma de decisións:

-      Procura de adaptacións para resolver eficientemente tarefas de certa complexidade en situacións motrices
individuais.

-      Resolución coordinada en situacións motrices cooperativas.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Habilidades motrices específicas en actividades físico-deportivas: execución, identificación e corrección de erros
máis comúns.

- Creatividade motriz: creación de retos e situacións-problemas con resolución posible de acordo cos recursos
dispoñibles.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Igualdade no acceso ao deporte.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

- Usos comunicativos da corporalidade: técnicas específicas de expresión corporal.

4

Título da UDUD

INICIÁMONOS NUN DEPORTE DE LOITA

Duración

11
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene despois da
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene
despois da práctica de actividades
motrices, interiorizando as rutinas propias
dunha práctica motriz saudable e
responsable.

CA2.2 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Desenvolver a práctica física cotiá
manexando recursos e aplicacións dixitais
vinculados ao ámbito da actividade física
e do deporte.

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Participar activamente nunha gran
variedade de actividades motrices
asumindo responsabilidades na xestión e
preparación destas

CA2.4 - Coñecer as normas de seguridade individuais
e colectivas valorando a súa importancia e
aplicándoas na práctica de actividades motrices,
dentro e fóra do centro escolar.

Coñecer as normas de seguridade
individuais e colectivas valorando a súa
importancia e aplicándoas na práctica de
actividades motrices.

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Desenvolver proxectos motores de
carácter individual, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos
de traballo, incluíndo estratexias de
autoavaliación e coavaliación do proceso.

CA3.3 - Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada incerteza,
aproveitando eficientemente as propias capacidades
e aplicando de maneira automática procesos de
percepción, decisión e execución en contextos reais
ou simulados de actuación.

Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada
incerteza, aproveitando as propias
capacidades e aplicando procesos de
percepción, decisión e execución.

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira
eficiente, resolvendo problemas en todo
tipo de situacións motrices.

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices
valorando as implicacións éticas das
prácticas antideportivas, adoptando
estratexias de superación.

CA4.2 - Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante o desenvolvemento de
diversas prácticas motrices con autonomía e facendo
uso efectivo de habilidades sociais de diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade
de competencia motriz e situándose activamente
fronte aos estereotipos e ás actuacións
discriminatorias e fronte a calquera tipo de violencia,
facendo respectar o propio corpo e o dos demais.

Entenderse co resto de participantes
durante as prácticas con autonomía e
facendo uso efectivo de habilidades de
diálogo na resolución de conflitos facendo
respectar o propio corpo e o dos demais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Adoptar actitudes comprometidas acerca
dos estereotipos de xenero e
comportamentos sexistas, identificando
factores que contribúen ao seu
mantemento e difundindo referentes de
distintos xéneros.

Baleiro 0

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e 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:

-      Alimentación saudable e análise crítica da publicidade.

-      Educación postural: movementos, posturas e estiramentos ante dores musculares.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

-      Prácticas insás, mitos e falsas crenzas arredor do corpo e da actividade física.

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.

- Elección da práctica física: xestión e enfoque dos diferentes usos e finalidades da actividade física e do deporte en
función do contexto, da actividade e dos compañeiros e compañeiras de realización.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Ferramentas dixitais para a xestión da actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices:

-      Xestión do risco propio e do dos demais.

-      Medidas colectivas de seguridade.

- Toma de decisións:

-      Elección dunha resposta óptima en función do movemento do rival, así como da situación do móbil, se o hai.

-      Organización anticipada das accións individuais en función das características do contrario en situacións de
oposición de contacto.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Habilidades motrices específicas en actividades físico-deportivas: execución, identificación e corrección de erros
máis comúns.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.
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Contidos

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Respecto ás regras: xogo limpo nos distintos niveis de deporte e de actividade física.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Igualdade no acceso ao deporte.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

-      Exemplos de deportistas de Galicia de diferentes sexos, idades e outros parámetros de referencia.

5

Título da UDUD

EXPRÉSOME E TRANSMITO

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene despois da
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

ncorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene
despois da práctica de actividades
motrices, interiorizando as rutinas propias
dunha práctica motriz saudable e
responsable.

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Desenvolver a práctica física cotiá
manexando recursos e aplicacións dixitais
vinculados ao ámbito da actividade física
e do deporte.

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Desenvolver proxectos motores de
carácter cooperativo o colaborativo,
establecendo mecanismos para
reconducir os procesos de traballo,
incluíndo estratexias de autoavaliación e
coavaliación do proceso

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira
eficiente, resolvendo problemas en todo
tipo de situacións motrices.

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices e proxectos para alcanzar o
logro individual e grupal, participando con autonomía
na toma de decisións vinculadas á asignación de
roles, á xestión do tempo de práctica e á
optimización do resultado final.

Colaborar na práctica de producións e
proxectos para alcanzar o logro grupal,
participando con autonomía na toma de
decisións vinculadas á asignación de roles
e á optimización do resultado final.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices
valorando as implicacións éticas das
prácticas antideportivas, adoptando
estratexias de superación.

CA4.2 - Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante o desenvolvemento de
diversas prácticas motrices con autonomía e facendo
uso efectivo de habilidades sociais de diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade
de competencia motriz e situándose activamente
fronte aos estereotipos e ás actuacións
discriminatorias e fronte a calquera tipo de violencia,
facendo respectar o propio corpo e o dos demais.

Entenderse co resto de participantes
durante as prácticas con autonomía e
facendo uso efectivo de habilidades de
diálogo na resolución de conflitos facendo
respectar o propio corpo e o dos demais.

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Adoptar actitudes comprometidas acerca
dos estereotipos de xenero e
comportamentos sexistas, identificando
factores que contribúen ao seu
mantemento e difundindo referentes de
distintos xéneros.

CA5.1 - Practicar actividades rítmico-musicais con
carácter artístico-expresivo, valorando as súas
orixes, e relacionándoas coa cultura propia, coa
tradicional ou coas procedentes doutros lugares do
mundo.

Practicar actividades rítmico-musicais con
carácter artístico-expresivo, valorando as
súas orixes, e relacionándoas coa cultura
propia.

CA5.2 - Crear e representar composicións individuais
ou colectivas con e sen base musical e de maneira
coordinada, utilizando intencionadamente e con
autonomía o corpo e o movemento como ferramenta
de expresión e comunicación a través de diversas
técnicas expresivas específicas e axudando a
difundir e a compartir estas prácticas culturais entre
compañeiros ou outros membros da comunidade.

Crear e representar composicións
colectivas con base musical e de maneira
coordinada, utilizando intencionadamente
e con autonomía o corpo e o movemento
como ferramenta de expresión e
comunicación.

Baleiro 0

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e 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 específico autónomo.

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.
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Contidos

- Toma de decisións:

-      Resolución coordinada en situacións motrices cooperativas.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Creatividade motriz: creación de retos e situacións-problemas con resolución posible de acordo cos recursos
dispoñibles.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Habilidades sociais: estratexias de negociación e mediación en contextos motrices.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Igualdade no acceso ao deporte.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

-      Exemplos de deportistas de Galicia de diferentes sexos, idades e outros parámetros de referencia.

- Usos comunicativos da corporalidade: técnicas específicas de expresión corporal.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

6

Título da UDUD

ACROSPORT

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene despois da
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

ncorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene
despois da práctica de actividades
motrices, interiorizando as rutinas propias
dunha práctica motriz saudable e
responsable.

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Participar activamente nunha gran
variedade de actividades motrices
asumindo responsabilidades na xestión e
preparación destas

CA2.4 - Coñecer as normas de seguridade individuais
e colectivas valorando a súa importancia e
aplicándoas na práctica de actividades motrices,
dentro e fóra do centro escolar.

Coñecer as normas de seguridade
individuais e colectivas valorando a súa
importancia e aplicándoas na práctica de
actividades motrices.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Desenvolver a práctica física cotiá
manexando recursos e aplicacións dixitais
vinculados ao ámbito da actividade física
e do deporte.

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Desenvolver proxectos motores de
carácter cooperativo o colaborativo,
establecendo mecanismos para
reconducir os procesos de traballo,
incluíndo estratexias de autoavaliación e
coavaliación do proceso

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira
eficiente, resolvendo problemas en todo
tipo de situacións motrices.

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices e proxectos para alcanzar o
logro individual e grupal, participando con autonomía
na toma de decisións vinculadas á asignación de
roles, á xestión do tempo de práctica e á
optimización do resultado final.

Colaborar na práctica de producións e
proxectos para alcanzar o logro grupal,
participando con autonomía na toma de
decisións vinculadas á asignación de roles
e á optimización do resultado final.

CA4.2 - Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante o desenvolvemento de
diversas prácticas motrices con autonomía e facendo
uso efectivo de habilidades sociais de diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade
de competencia motriz e situándose activamente
fronte aos estereotipos e ás actuacións
discriminatorias e fronte a calquera tipo de violencia,
facendo respectar o propio corpo e o dos demais.

Entenderse co resto de participantes
durante as prácticas con autonomía e
facendo uso efectivo de habilidades de
diálogo na resolución de conflitos facendo
respectar o propio corpo e o dos demais.

CA5.1 - Practicar actividades rítmico-musicais con
carácter artístico-expresivo, valorando as súas
orixes, e relacionándoas coa cultura propia, coa
tradicional ou coas procedentes doutros lugares do
mundo.

Practicar actividades rítmico-musicais con
carácter artístico-expresivo, valorando as
súas orixes.

CA5.2 - Crear e representar composicións individuais
ou colectivas con e sen base musical e de maneira
coordinada, utilizando intencionadamente e con
autonomía o corpo e o movemento como ferramenta
de expresión e comunicación a través de diversas
técnicas expresivas específicas e axudando a
difundir e a compartir estas prácticas culturais entre
compañeiros ou outros membros da comunidade.

Crear e representar composicións
colectivas con base musical e de maneira
coordinada, utilizando intencionadamente
e con autonomía o corpo e o movemento
como ferramenta de expresión e
comunicación.

Baleiro 0

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e 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
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Contidos

- Saúde física:

-      Educación postural: movementos, posturas e estiramentos ante dores musculares.

-      Pautas para tratar a dor muscular de orixe retardada.

-      Ergonomía en actividades cotiás.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

-      Prácticas insás, mitos e falsas crenzas arredor do corpo e da actividade física.

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.

- Elección da práctica física: xestión e enfoque dos diferentes usos e finalidades da actividade física e do deporte en
función do contexto, da actividade e dos compañeiros e compañeiras de realización.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Ferramentas dixitais para a xestión da actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices:

-      Xestión do risco propio e do dos demais.

-      Medidas colectivas de seguridade.

- Toma de decisións:

-      Resolución coordinada en situacións motrices cooperativas.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Habilidades motrices específicas en actividades físico-deportivas: execución, identificación e corrección de erros
máis comúns.

- Creatividade motriz: creación de retos e situacións-problemas con resolución posible de acordo cos recursos
dispoñibles.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Habilidades sociais: estratexias de negociación e mediación en contextos motrices.

- Usos comunicativos da corporalidade: técnicas específicas de expresión corporal.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

7

Título da UDUD

PRACTICAMOS UN  DEPORTE COLECTIVO

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Autorregular a práctica de actividade
física orientada ao concepto integral de
saúde e ao estilo de vida activo,
respectando a propia realidade e
identidade corporal.

CA1.2.1. - Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene despois da
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

ncorporar de forma autonoma 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 actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados ao ámbito
do corporal, ao xénero e á diversidade sexual e os
comportamentos que poñan en risco a saúde,
contrastando con autonomía e independencia
calquera información en base a criterios científicos
de validez, fiabilidade e obxectividade.

Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados
ao ámbito do corporal, ao xénero e á
diversidade sexual e os comportamentos
que poñan en risco a saúde.

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Desenvolver a práctica física cotiá
manexando recursos e aplicacións dixitais
vinculados ao ámbito da actividade física
e do deporte.

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Desenvolver proxectos motores de
carácter cooperativo o colaborativo,
establecendo mecanismos para
reconducir os procesos de traballo,
incluíndo estratexias de autoavaliación e
coavaliación do proceso

CA3.3 - Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada incerteza,
aproveitando eficientemente as propias capacidades
e aplicando de maneira automática procesos de
percepción, decisión e execución en contextos reais
ou simulados de actuación.

Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada
incerteza, aproveitando as propias
capacidades e aplicando procesos de
percepción, decisión e execución.

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira
eficiente, resolvendo problemas en todo
tipo de situacións motrices.

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades, adoptando
estratexias de superación e actuando con
deportividade ao asumir os roles de
público, participante ou outros.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante o desenvolvemento de
diversas prácticas motrices con autonomía e facendo
uso efectivo de habilidades sociais de diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade
de competencia motriz e situándose activamente
fronte aos estereotipos e ás actuacións
discriminatorias e fronte a calquera tipo de violencia,
facendo respectar o propio corpo e o dos demais.

Entenderse co resto de participantes
durante as prácticas con autonomía e
facendo uso efectivo de habilidades de
diálogo na resolución de conflitos facendo
respectar o propio corpo e o dos demais.

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Adoptar actitudes comprometidas acerca
dos estereotipos de xenero e
comportamentos sexistas, identificando
factores que contribúen ao seu
mantemento e difundindo referentes de
distintos xéneros.

Baleiro 0

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e 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:

-      Pautas para tratar a dor muscular de orixe retardada.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

-      Prácticas insás, mitos e falsas crenzas arredor do corpo e da actividade física.

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.

- Saúde mental:

-      Esixencias e presións da competición.

-      Tipoloxías corporais predominantes na sociedade e análise crítica da súa presenza nos medios de comunicación
e redes sociais.

-      Efectos negativos dos modelos estéticos predominantes e trastornos vinculados ao culto insán ao corpo.

-      Creación dunha identidade corporal definida e consolidada afastada de estereotipos sexistas.

- Toma de decisións:

-      Resolución coordinada en situacións motrices cooperativas.

-      Elección dunha resposta óptima en función do movemento do rival, así como da situación do móbil, se o hai.

-      Organización anticipada das accións individuais en función das características do contrario en situacións de
oposición de contacto.
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Contidos

-      Delimitación de estratexias previas de ataque e defensa en función das características dos integrantes do
equipo propio e do rival en situacións motrices de colaboración-oposición, de persecución e de interacción cun
móbil.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Habilidades motrices específicas en actividades físico-deportivas: execución, identificación e corrección de erros
máis comúns.

- Creatividade motriz: creación de retos e situacións-problemas con resolución posible de acordo cos recursos
dispoñibles.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Habilidades sociais: estratexias de negociación e mediación en contextos motrices.

- Respecto ás regras: xogo limpo nos distintos niveis de deporte e de actividade física.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Igualdade no acceso ao deporte.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

-      Exemplos de deportistas de Galicia de diferentes sexos, idades e outros parámetros de referencia.

8

Título da UDUD

POSIBLIDADES DO MEU CONCELLO

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene despois da
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

ncorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene
despois da práctica de actividades
motrices, interiorizando as rutinas propias
dunha práctica motriz saudable e
responsable.

CA2.2 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Desenvolver a práctica física cotiá
manexando recursos e aplicacións dixitais
vinculados ao ámbito da actividade física
e do deporte.

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Participar activamente nunha gran
variedade de actividades motrices
asumindo responsabilidades na xestión e
preparación destas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Coñecer as normas de seguridade individuais
e colectivas valorando a súa importancia e
aplicándoas na práctica de actividades motrices,
dentro e fóra do centro escolar.

Coñecer as normas de seguridade
individuais e colectivas valorando a súa
importancia e aplicándoas na práctica de
actividades motrices.

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e autónoma
medidas específicas 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 e
autónoma medidas específicas para a
prevención de lesións antes, durante e
despois da práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacions de
risco.

CA6.2 - Participar en actividades físico-deportivas en
contornas urbanas e naturais, terrestres ou
acuáticos, gozando destes de maneira sostible,
minimizando o impacto ambiental que estas poidan
producir, sendo conscientes da súa pegada ecolóxica
e desenvolvendo actuacións intencionadas dirixidas
á conservación e á mellora das condicións dos
espazos nos que se desenvolvan.

Participar en actividades en contornas
urbanas e naturais, gozando de maneira
sostible, minimizando o impacto
ambiental e desenvolvendo actuacións
intencionadas dirixidas á conservación
dos espazos.

CA6.3 - Participar en actividades físico-deportivas no
medio natural e urbano asumindo responsabilidades
e aplicando normas de seguridade individuais e
colectivas.

Participar en actividades físico-deportivas
no medio natural
 e urbano asumindo responsabilidades e
aplicando normas de seguridade
individuais e colectivas.

Baleiro 0

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e 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:

-      Alimentación saudable e análise crítica da publicidade.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.

- Elección da práctica física: xestión e enfoque dos diferentes usos e finalidades da actividade física e do deporte en
función do contexto, da actividade e dos compañeiros e compañeiras de realización.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Ferramentas dixitais para a xestión da actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices:

-      Xestión do risco propio e do dos demais.

-      Medidas colectivas de seguridade.
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Contidos

- Respecto ás normas viarias nos desprazamentos activos cotiáns para unha mobilidade segura e sostible.

- Actitude crítica ante barreiras arquitectónicas e obstáculos da contorna que impidan ou dificulten a actividade
física autónoma e saudable no espazo público e viario.

- O uso da bicicleta como medio de transporte habitual.

- Análise e xestión do risco propio e do dos demais nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano,
medidas colectivas de seguridade.

- Consumo responsable: uso sostible e mantemento de recursos urbanos e naturais para a práctica da actividade
física.

- Deseño de actividades físicas no medio natural e urbano.

- Coidado e mantemento da contorna próxima como servizo á comunidade durante a práctica de actividade física en
contornas naturais e urbanas, facendo un uso sostible e responsable.

9

Título da UDUD

PRACTICAMOS UN DEPORTE URBANO

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2.1. - Incorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene despois da
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

ncorporar de forma autonoma procesos
de alimentación saudable e hixiene
despois da práctica de actividades
motrices, interiorizando as rutinas propias
dunha práctica motriz saudable e
responsable.

CA2.4 - Coñecer as normas de seguridade individuais
e colectivas valorando a súa importancia e
aplicándoas na práctica de actividades motrices,
dentro e fóra do centro escolar.

Coñecer as normas de seguridade
individuais e colectivas valorando a súa
importancia e aplicándoas na práctica de
actividades motrices.

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Desenvolver a práctica física cotiá
manexando recursos e aplicacións dixitais
vinculados ao ámbito da actividade física
e do deporte.

CA3.3 - Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada incerteza,
aproveitando eficientemente as propias capacidades
e aplicando de maneira automática procesos de
percepción, decisión e execución en contextos reais
ou simulados de actuación.

Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada
incerteza, aproveitando as propias
capacidades e aplicando procesos de
percepción, decisión e execución.

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira
eficiente, resolvendo problemas en todo
tipo de situacións motrices.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices
valorando as implicacións éticas das
prácticas antideportivas, adoptando
estratexias de superación.

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Adoptar actitudes comprometidas acerca
dos estereotipos de xenero e
comportamentos sexistas, identificando
factores que contribúen ao seu
mantemento e difundindo referentes de
distintos xéneros.

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e autónoma
medidas específicas 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 e
autónoma medidas específicas para a
prevención de lesións antes, durante e
despois da práctica de actividade física,
aprendendo a recoñecer situacions de
risco.

CA6.2 - Participar en actividades físico-deportivas en
contornas urbanas e naturais, terrestres ou
acuáticos, gozando destes de maneira sostible,
minimizando o impacto ambiental que estas poidan
producir, sendo conscientes da súa pegada ecolóxica
e desenvolvendo actuacións intencionadas dirixidas
á conservación e á mellora das condicións dos
espazos nos que se desenvolvan.

Participar en actividades físico-deportivas
en contornas urbanas, gozando destes de
maneira sostible, minimizando o impacto
ambiental que estas poidan producir
sendo conscientes da pegada ecolóxica

CA6.3 - Participar en actividades físico-deportivas no
medio natural e urbano asumindo responsabilidades
e aplicando normas de seguridade individuais e
colectivas.

Participar en actividades físico-deportivas
no medio urbano asumindo
responsabilidades e aplicando normas de
seguridade individuais e colectivas.

Baleiro 0

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e 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: movementos, posturas e estiramentos ante dores musculares.

-      Pautas para tratar a dor muscular de orixe retardada.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

-      Prácticas insás, mitos e falsas crenzas arredor do corpo e da actividade física.

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.
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Contidos

- Saúde mental:

-      Creación dunha identidade corporal definida e consolidada afastada de estereotipos sexistas.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices:

-      Xestión do risco propio e do dos demais.

-      Medidas colectivas de seguridade.

- Toma de decisións:

-      Procura de adaptacións para resolver eficientemente tarefas de certa complexidade en situacións motrices
individuais.

-      Resolución coordinada en situacións motrices cooperativas.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Habilidades motrices específicas en actividades físico-deportivas: execución, identificación e corrección de erros
máis comúns.

- Creatividade motriz: creación de retos e situacións-problemas con resolución posible de acordo cos recursos
dispoñibles.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Igualdade no acceso ao deporte.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

-      Exemplos de deportistas de Galicia de diferentes sexos, idades e outros parámetros de referencia.

- Respecto ás normas viarias nos desprazamentos activos cotiáns para unha mobilidade segura e sostible.

- Actitude crítica ante barreiras arquitectónicas e obstáculos da contorna que impidan ou dificulten a actividade
física autónoma e saudable no espazo público e viario.

- Análise e xestión do risco propio e do dos demais nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano,
medidas colectivas de seguridade.

- Consumo responsable: uso sostible e mantemento de recursos urbanos e naturais para a práctica da actividade
física.

- Deseño de actividades físicas no medio natural e urbano.

- Coidado e mantemento da contorna próxima como servizo á comunidade durante a práctica de actividade física en
contornas naturais e urbanas, facendo un uso sostible e responsable.
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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

23/12/2022 12:36:46 Páxina 36de28



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

Material dispoñible para levar a cabo o desenvolvemento das unidades didácticas deste curso.

Libro de texto ou material complementario.

Edixgal. Aula virtual/moodle. e 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 progración 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

4

UD 2

21

UD 3

9

UD 4

15

UD 5

9

UD 6

10

UD 7

17

UD 8

6

UD 9

9

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A Programación Didáctica consta de 9 UD. As UU.DD. están distribuídas trimestralmente, de tal xeito que a 1, 2 e 3
impartiranse no primeiro trimestre cun peso total do 34%; a 4, 5 e 6 impartiranse no segundo trimestre cun peso total
do 34%, e a 7, 8 e 9 impartiranse no terceiro trimestre cun peso total do 32%. 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.

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.

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.

Criterios de cualificación:
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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

O alumnado de 3º ESO que fora promocionado desde o curso anterior coa materia sen superar deberá seguir un plan
de reforzo destinado á súa recuperación e á súa superación. O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que
imparte  a  materia  do  alumno  ou  alumna,  e  baixo  as  directrices  deste  departamento  didáctico,  así  como  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 da alumna ou do alumno.

O plan de reforzo entregarase a cada alumno ou alumna coa materia pendente ao longo do mes de setembro, unha
vez iniciado o curso e terá que conter a seguinte información:

- Identificación da alumna ou do alumno.

- Información relevante sobre a materia sen superar.

- Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación.
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- Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.

- Recursos necesarios para o seu desenvolvemento.

- Tarefas para realizar, coa debida temporalización.

- Seguimento e avaliación.

- Acreditación da información á familia.

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:
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- 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
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

ET.2 - EXPRESIÓN ORAL E
ESCRITA X X X X X

ET.3 - COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL X 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

ET.1 - COMPRENSIÓN DE
LECTURA
ET.2 - EXPRESIÓN ORAL E
ESCRITA
ET.3 - COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

ET.4 - COMPETENCIA DIXITAL

ET.5 - EMPRENDEMENTO
SOCIAL E EMPRESARIAL
ET.6 - FOMENTO DO ESPÍRITU
CRÍTICO E CIENTÍFICO X
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UD 9

ET.7 - EDUCACIÓN
EMOCIONAL E EN VALORES X

ET.8 - IGUALDADE DE
XÉNERO X

ET.9 - CREATIVIDADE X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Ver observaciónsProposta: Roteiro en bicicleta

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

Descrición:
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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.

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
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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.

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BueuCPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202336000351

Curso

3º 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.

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 1-3 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.

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

23/12/2022 12:37:51 Páxina 24de4



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 1-3 4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X
Os xéneros artísticos.
Manifestacións culturais e
artísticas. Particularidades do
patrimonio artístico galego.

1 4

Os distintos xéneros artísticos e as
manifestacións culturais e artísticas clave
ao longo da historia, incluídas as
contemporáneas e as pertencentes ao
patrimonio local: análise dos seus aspectos
formais e do seu contexto histórico.
Particularidades do patrimonio artístico
galego.

5

XXA xeometría nos obxectos, na
arte e na contorna natural. X2 10

A xeometría na natureza, na arquitectura e
no deseño de obxectos cotiáns. Xeometría
plana. Introdución ás tanxencias e enlaces.

15

X
A percepción visual. Elementos
de configuración visual e a súa
organización compositiva.

3 4

Introdución aos principios perceptivos,
elementos e factores. Posibilidades
expresivas e comunicativas dos elementos
visuais: elementos básicos, forma, cor e
textura. A composición: conceptos de
equilibrio, proporción e ritmo aplicados á
organización de formas no plano e no
espazo.

10

XXO proceso creativo. X4 4

Factores e etapas do proceso creativo. O
esbozo. Elección de materiais e técnicas. a
realización a través de  operacións
plásticas: manipular, reproducir, illar,
transformar e asociar.

10

X
Técnicas básicas de expresión
gráfico-plásticas en dúas
dimensións.

X5 12

Técnicas secas e húmidas. O seu uso na
arte e as súas características expresivas.
Factores e etapas do proceso creativo.
Elección de materiais e técnicas,
realización. O esbozo. O proceso creativo a
través de operacións plásticas: manipular,
reproducir, illar, transformar e asociar.

15

X
Técnicas básicas de expresión
gráfico-plásticas en tres
dimensións.

X6 12O volume: exemplos e características
expresivas. 15

XXSistema diédrico: vistas. X7 12Introdución aos sistemas de
representación. Sistema diédrico: vistas. O 15
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXSistema diédrico: vistas. X7 12esbozo isométrico. 15

XImaxes visuais e audiovisuais.
O cine e a animación.8 12

Lectura e análise da imaxe visual e
audiovisual. Imaxe en movemento. O cine e
a animación: características, orixe e
evolución. Técnicas básicas para a
realización de producións audiovisuais
sinxelas, de xeito individual ou en grupo.
Experimentación en contornas virtuais de
aprendizaxe.

15

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Os xéneros artísticos. Manifestacións culturais e artísticas. Particularidades do patrimonio
artístico galego.

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

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, e describir as súas
particularidades e o seu papel como transmisoras de
conceptos, valores e convicións, con interese e
respecto, desde unha perspectiva de xénero.

Ser quen de recoñecer minimamente os
factores que condicionan as distintas
producións plásticas así como a súa
función desde unha perspectiva de
xénero, con curiosidade e respecto.

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.

Valorar a importancia do patrimonio
galego a través do coñecemento de obras
de arte e a a súa conservación.

CA1.3 - Analizar diversas producións artísticas e
culturais, incluídas as propias e as dos seus iguais,
desenvolvendo con interese unha ollada estética
cara ao mundo e respectando a diversidade das
expresións culturais.

Analizar dun xeito sinxelo as producións
propias e alleas desde unha mirada
estética respectando a diversidade
cultural.

CA1.4 - Seleccionar e describir propostas plásticas,
visuais e audiovisuais de diversos tipos e épocas,
analizalas con curiosidade e respecto desde unha
perspectiva de xénero, e incorporalas á súa cultura
persoal e o seu imaxinario propio.

Coñecer diversas proposas plásticas
significativas e analizalas para
incorporalas ao imaxinario propio desde
unha perspectiva de xénero.

CA1.5 - Argumentar a satisfacción producida pola
recepción da arte en todas as súas formas e
vertentes, compartindo con respecto impresións e
emocións, e expresar a opinión persoal de forma
aberta.

Saber expresar minimamente, dun xeito
aberto e respectuoso, as emocións e a
satisfacción que emanan da percepción
dunha obra de arte.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Explicar 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.

Recoñecer, dun xeito básico, a pertenza
dunha obra de arte a un contexto cultural
e histórico concreto a través da análise da
configuración formal e dos factores
sociais  que a condicionan.

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

Contidos

- Os xéneros artísticos.

- Manifestacións culturais e artísticas clave ao longo da historia, incluídas as contemporáneas e as pertencentes ao
patrimonio local: análise dos seus aspectos formais e do seu contexto histórico. Particularidades do patrimonio
artístico galego.

2

Título da UDUD

A xeometría nos obxectos, na arte e na contorna natural.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30
CA2.4.1. - Realizar proxectos gráficos axustándose a
tarefa solicitada amosando iniciativa no emprego
dos principios xeométricos.

Realizar tarefas prácticas e exercicios de
xeometría partindo dos exemplos na
natureza e na arte.

TI 70

CA1.5.1. - Argumentar e recoñecer os aspectos
formais das obras de arte e da natureza en relación
ás formas xeométricas.

Saber recoñecer, analizar e argumentar
sobre aspectos formais relacionados coa
xeometría da nosa contorna.

CA3.3.1. - Utilizar con creatividade os exemplos
xeométricos presentes na contorna, tanto naturais
como arquitectónicos, artísticos ou pertencentes ó
ámbito do deseño.

Utilizar con fins creativos exemplos
xeométricos da nosa contorna e aplicalos
a producións novedosas propias.

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas,
realizadas de forma individual ou colectiva,
recoñecendo os erros, procurando as solucións e as
estratexias máis adecuadas para as mellorar, e
valorando as oportunidades de desenvolvemento
persoal que ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal.

CA4.2 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes visuais e audiovisuais, así como
os seus procesos e resultados en función dos
contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos, procurando e analizando a información
con interese e eficacia.

Diferenciar mínimamente as
características dos distintos sistemas de
representación e da xeometría,  así como
os seus procedementos en relación ao
resultado buscado, analizando o
procedemento con interese.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Recoñecer os diferentes usos e as funcións
das producións e das manifestacións visuais e
audiovisuais, e argumentar de forma individual ou
colectiva as súas conclusións acerca das
oportunidades que poden xerar, cunha actitude
aberta e con interese por coñecer a súa importancia
na sociedade.

Recoñecer os distintos usos e funcións
que nos ofrece a xeometría e argumentar
acerca das oportunidades que pode xerar
cunha actitude aberta e con curiosidade
por coñecer a súa importancia na
sociedade.

Baleiro 0

CA1.5 - Argumentar a satisfacción producida pola
recepción da arte en todas as súas formas e
vertentes, compartindo con respecto impresións e
emocións, e expresar a opinión persoal de forma
aberta.
CA2.4 - Realizar un proxecto gráfico-plástico, con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais na xeración de mensaxes propias, e
amosando iniciativa no emprego de linguaxes,
materiais, soportes e ferramentas.
CA3.3 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións propias, amosando unha visión persoal.

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

Contidos

- As formas xeométricas na arte e na contorna: xeometría na natureza, a arquitectura e o deseño de obxectos
cotiáns.

- Posibilidades expresivas e comunicativas dos elementos visuais: elementos básicos, forma, cor e textura.

- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dúas dimensións. Técnicas secas e húmidas. O seu uso na arte e
as súas características expresivas.

- Imaxes visuais e audiovisuais: lectura e análise.

3

Título da UDUD

A percepción visual. Elementos de configuración visual e a súa organización compositiva.

Duración

4

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, establecendo conexións entre elas, e
incorporalas con creatividade nas producións
propias.

Analizar, de xeito guiado, as
características principais dos distintos
tipos de linguaxes das diferentes
producións artísticas, establecendo
conexións entre elas e incorporándoas as
producións propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións plásticas e visuais, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Expresar minimamente ideas e
sentimentos, a través da experimentación
coas distintas técnicas, desenvolvendo
certa capacidade de comunicación e
reflexión crítica.

CA2.3 - Explicar, de forma razoada, a importancia do
proceso que media entre a realidade, o imaxinario e
a produción, superando estereotipos e amosando un
comportamento respectuoso coa diversidade
cultural.

Explicar o proceso de produción,
superando estereotipos, cunha actitude
respectuosa coa diversidade cultural.

CA2.4 - Realizar un proxecto gráfico-plástico, con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais na xeración de mensaxes propias, e
amosando iniciativa no emprego de linguaxes,
materiais, soportes e ferramentas.

Realizar un pequeno proxecto gráfico-
plástico, con certa iniciativa e
creatividade, experimentando coas
técnicas na xeración de mensaxes
propias, axustándose ao solicitado.

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

Contidos

- Posibilidades expresivas e comunicativas dos elementos visuais: elementos básicos, forma, cor e textura.

- A percepción visual. Introdución aos principios perceptivos, elementos e factores.

- A composición. Conceptos de equilibrio, proporción e ritmo aplicados á organización de formas no plano e no
espazo.

4

Título da UDUD

O proceso creativo.

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes artísticas, así como os seus
procesos e resultados en función dos contextos
sociais, históricos, xeográficos e tecnolóxicos,
procurando e analizando a información con interese
e eficacia.

Diferenciar, mínimamente, as
características das distintas técnicas e
linguaxes artísticas,  así como os seus
procedementos en relación ao resultado
buscado, analizando o procedemento con
interese.

CA3.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións plásticas e visuais, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Expresar minimamente ideas e
sentimentos, a través da experimentación
coas distintas técnicas, desenvolvendo
certa capacidade de comunicación e
reflexión crítica.

CA3.3 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións propias, amosando unha visión persoal.

Saber utilizar con creatividade referencias
culturais e artísticas da contorna na
elaboración de producións propias
amosando unha visión persoal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Realizar un proxecto artístico, con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais na xeración de mensaxes propias, e
amosando iniciativa no emprego de linguaxes,
materiais, soportes e ferramentas de creación
gráfico-plástica.

Ser quen de realizar un pequeno proxecto
gráfico-plástico, axustándose ao
obxectivo proposto, amosando iniciativa
no emprego da linguaxe, materiais,
soportes e ferramentas gráfico-plásticas.

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas,
realizadas de forma individual ou colectiva,
recoñecendo os erros, procurando as solucións e as
estratexias máis adecuadas para as mellorar, e
valorando as oportunidades de desenvolvemento
persoal que ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal.

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

Contidos

- O proceso creativo a través de operacións plásticas: manipular, reproducir, illar, transformar e asociar.

- Factores e etapas do proceso creativo. Elección de materiais e técnicas, realización. O esbozo.

5

Título da UDUD

Técnicas básicas de expresión gráfico-plásticas en dúas dimensións.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes artísticas, así como os seus
procesos e resultados en función dos contextos
sociais, históricos, xeográficos e tecnolóxicos,
procurando e analizando a información con interese
e eficacia.

Diferenciar, mínimamente, as
características das distintas técnicas e
linguaxes artísticas en dúas dimensións,
secas e húmidas,  así como os seus
procedementos en relación ao resultado
buscado, analizando o procedemento con
interese.

CA3.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións plásticas e visuais, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Explicar minimamente o proceso de
produción, superando estereotipos, cunha
actitude respectuosa coa diversidade
cultural.

CA3.3 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións propias, amosando unha visión persoal.

Saber utilizar, dun xeitos sinxelo, con
creatividade, referencias culturais e
artísticas da contorna na elaboración de
producións propias amosando unha visión
persoal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Realizar un proxecto artístico, con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais na xeración de mensaxes propias, e
amosando iniciativa no emprego de linguaxes,
materiais, soportes e ferramentas de creación
gráfico-plástica.

Realizar un pequeno proxecto gráfico-
plástico, con certa iniciativa e
creatividade, experimentando coas
técnicas para poder xerar  mensaxes
propias, axustándose ao solicitado.

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas,
realizadas de forma individual ou colectiva,
recoñecendo os erros, procurando as solucións e as
estratexias máis adecuadas para as mellorar, e
valorando as oportunidades de desenvolvemento
persoal que ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal.

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.

6

Título da UDUD

Técnicas básicas de expresión gráfico-plásticas en tres dimensións.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes artísticas, así como os seus
procesos e resultados en función dos contextos
sociais, históricos, xeográficos e tecnolóxicos,
procurando e analizando a información con interese
e eficacia.

Diferenciar mínimamente as
características dos distintos sistemas de
representación,  así como os seus
procedementos en relación ao resultado
buscado, analizando o procedemento con
interese.

TI 90

CA3.2 - Expresar conceptos, ideas e sentimentos en
diferentes producións plásticas e visuais, a través da
experimentación con diversas ferramentas, técnicas
e soportes, desenvolvendo a capacidade de
comunicación e a reflexión crítica.

Explicar minimamente o proceso de
produción, superando estereotipos, cunha
actitude respectuosa coa diversidade
cultural.

CA3.3 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións propias, amosando unha visión persoal.

Saber utilizar con creatividade referencias
artísticas e culturais da contorna na
elaboración de producións propias
amosando unha visión persoal.

CA3.4 - Realizar un proxecto artístico, con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais na xeración de mensaxes propias, e
amosando iniciativa no emprego de linguaxes,
materiais, soportes e ferramentas de creación
gráfico-plástica.

Realizar un proxecto gráfico-plástico, con
certa iniciativa e creatividade,
experimentando coas técnicas na
xeración de mensaxes propias,
axustándose ao solicitado.
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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,
realizadas de forma individual ou colectiva,
recoñecendo os erros, procurando as solucións e as
estratexias máis adecuadas para as mellorar, e
valorando as oportunidades de desenvolvemento
persoal que ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal.

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.

- O proceso creativo a través de operacións plásticas: manipular, reproducir, illar, transformar e asociar.

- Factores e etapas do proceso creativo. Elección de materiais e técnicas, realización. O esbozo.

7

Título da UDUD

Sistema diédrico: vistas.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA3.1 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes artísticas, así como os seus
procesos e resultados en función dos contextos
sociais, históricos, xeográficos e tecnolóxicos,
procurando e analizando a información con interese
e eficacia.

Diferenciar mínimamente as
características dos distintos sistemas de
representación.  Coñecer os seus
procedementos en relación ao resultado
buscado, analizando o procedemento con
interese a través da práctica de exercicios
do sistema, neste caso diédrico.

TI 70

CA3.5 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións gráfico-plásticas,
realizadas de forma individual ou colectiva,
recoñecendo os erros, procurando as solucións e as
estratexias máis adecuadas para as mellorar, e
valorando as oportunidades de desenvolvemento
persoal que ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal e, nun futuro,
profesional.

CA4.5 - Recoñecer os diferentes usos e as funcións
das producións e das manifestacións visuais e
audiovisuais, e argumentar de forma individual ou
colectiva as súas conclusións acerca das
oportunidades que poden xerar, cunha actitude
aberta e con interese por coñecer a súa importancia
na sociedade.

Recoñecer, dun xeito básico, os diferentes
usos que pode ter os sistema diédrico e a
croquización a partir das vistas.
Argumentar sobre as posibilidades
técnicas que poden xerar con interese por
coñecer a importancia do debuxo técnico
e os sistemas de representación na
sociedade.

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

Contidos
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Contidos

- Introdución aos sistemas de representación. Sistema diédrico: vistas. O esbozo isométrico.

- Imaxes visuais e audiovisuais: lectura e análise.

8

Título da UDUD

Imaxes visuais e audiovisuais. O cine e a animación.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA4.1 - Analizar de xeito guiado diversas producións
visuais e audiovisuais, incluídas as propias e as dos
seus iguais, desenvolvendo con interese unha ollada
estética cara ao mundo e respectando a diversidade
das expresións culturais.

Analizar, de xeito guiado, as
características principais dos distintos
tipos de linguaxes das diferentes
producións artísticas, establecendo
conexións entre elas e incorporándoas as
producións propias.

CA4.2 - Recoñecer os trazos particulares de diversas
técnicas e linguaxes visuais e audiovisuais, así como
os seus procesos e resultados en función dos
contextos sociais, históricos, xeográficos e
tecnolóxicos, procurando e analizando a información
con interese e eficacia.

Diferenciar, minimamente, as
características das distintas técnicas
audiovisuais  e as súas linguaxes,  así
como os seus procedementos en relación
ao resultado buscado, analizando o
procedemento con interese.

CA4.3 - Utilizar con creatividade referencias culturais
e artísticas da contorna na elaboración de
producións audiovisuais propias, amosando unha
visión persoal.

Saber utilizar con creatividade referencias
culturais e artísticas da contorna na
elaboración de producións propias
amosando unha visión persoal.

CA4.4 - Realizar un proxecto audiovisual con
creatividade e de xeito consciente, axustándose ao
obxectivo proposto, experimentando con distintas
técnicas visuais ou audiovisuais na xeración de
mensaxes propias, e amosando iniciativa no
emprego de linguaxes, materiais, soportes e
ferramentas.

Realizar un pequeno proxecto gráfico-
plástico, con certa iniciativa e
creatividade, experimentando coas
técnicas na xeración de mensaxes
propias, axustándose ao solicitado.

CA4.5 - Recoñecer os diferentes usos e as funcións
das producións e das manifestacións visuais e
audiovisuais, e argumentar de forma individual ou
colectiva as súas conclusións acerca das
oportunidades que poden xerar, cunha actitude
aberta e con interese por coñecer a súa importancia
na sociedade.

Recoñecer os diferentes usos que pode
ter as producións audiovisuais  e saber
argumentar cun mínimo de reflexión
sobre as posibilidades que poden xerar
estas, cunha actitude aberta, e amosando
interese por coñecer a súa importancia na
nosa sociedade.

CA4.6 - Expor os procesos de elaboración e o
resultado final de producións audiovisuais, realizadas
de forma individual ou colectiva, recoñecendo os
erros, buscando as solucións e as estratexias máis
adecuadas para melloralas, e valorando as
oportunidades de desenvolvemento persoal que
ofrecen.

Saber expoñer, dun xeito sinxelo, o
proceso de elaboración propio,
recoñecendo os erros e as posibilidades
de mellora, valorando as posibilidades
que a normalización ofrece de
desenvolvemento persoal.

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

- Imaxes visuais e audiovisuais: lectura e análise.

- Imaxe en movemento. Características, orixe e evolución. O cine e a animación.

- Técnicas básicas para a realización de producións audiovisuais sinxelas, de xeito individual ou en grupo.
Experimentación en contornas virtuais de aprendizaxe.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A materia de Educación Plástica Visual e Audiovisual de 3º da ESO é unha continuidade e ampliación do currículo de
1º  e  terá  algúns  contidos  comúns  a  materias  como Matemáticas  e  Tecnoloxía  especialmente  nos  referidos  á
xeometría.

Seguiremos introducíndonos 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, repasando as obras máis
representativas  da historia  da arte.  Tamén profundizar  nos  mecanismos que nos  permiten trasladar,  desde a
normalización e os sistemas de representación, os obxectos imaxinados ou reais ao papel ou á pantalla. 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, nalgunha ocasión, 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.

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.
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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.

UNIDADES DIDÁCTICAS TRANSVERSAIS

En canto ao propio currículo deste curso, nesta materia, consideramos que as unidades didácticas referidas ó debuxo
técnico e aos sistemas de representación poden darse nos tres trimestres. Deste xeito, coa alternacia de contidos, os
elementos  curriculares  son  menos  monótonos   e  se  estenden  máis  no  tempo  axudando  a  adquisición  dos
procedementos.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Mobiliario axeitado para un taller artístico escolar: vertedoiro e billas, mesas amplas, andeis para gardar materiais e
expoñer traballos e poder comentalos.

Ordenador con conexión a internet e proxector con pantalla.

Aula informática do centro.

Plataforma de ensino virtual, preferentemente, a aula virtual do centro.

Materiais pictóricos funxibeis: carbón, lapis conté, sanguina, pinturas acrílicas ou témperas coas cores primarias,
branca e negra.

Materiais para estampa e gravado.

Materiais para modelado.

Libros de arte para poder consultar, tanto de temas técnicos como catálogos de artistas, movementos artísticos, etc

Recursos de internet como 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
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

23/12/2022 12:37:54 Páxina 24de15



- 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 e 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.

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, compañeiros de pupitre e lugar na aula, distribuir o
material...

- Respecto a aspectos organizativos: distribución das unidades didácticas, cambios na temporalización, organización
da avaliación...
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

15

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

15

UD 6

15

UD 7

15

UD 8

15

Total

100

Proba
escrita 0 30 0 0 0 10 30 0 10

Táboa de
indicadores 100 70 100 100 100 90 70 100 90

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.

- 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

Criterios de cualificación:
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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.

O profesorado poderá realizar un seguimento continuo do plan e do alumnado a través da aula virtual, ou mediante
reunións presenciais convocando ó alumnado a través da aula virtual e especialmente a través dos titores que poden
servir de estímulo para non abandonar estas materias que non se cursan.

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.
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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
distintos roles.

-  En  caso  de  alumnos  con necesidades  educativas  específico  de  apoio  educativo,  seguindo as  indicacións  do
Departemento de Orientación, realizaremos as adaptacións curriculares oportunas 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.
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-  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 en pequenos grupos, sería moi favorecedor para á atención á
diversidade e a elaboración de traballos con procesos técnicos complicados.

- 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

ET.2 - Expresón 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

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
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.9 - Creatividade. X X X X X X X X

ET.10 - Evitar os
comportamentos, os
estereotipos e os contidos
sexistas, así como aqueles
que supoñan discriminación
por razón da orientación
sexual ou da identidade de
xénero.

X X X X X X X X

ET.11 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable.

X X X X X X X X

ET.12 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos.

X X X X X X X X

Observacións:
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 esenciais 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, así como as entregas de tarefas en prazo e forma.

- 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

Os museos albergan, cada vez máis, coleccións e exposicións
permanentes  e  temporais  relacionadas  con  diferentes
disciplinas  artísticas   que  son  interesantes  para  o  noso
alumnado.

Visitas a espazos expositivos, virtuais ou presenciais
da contorna.

Charlas impartidas por todo tipo de profesionais que teñan
certo interese no noso alumnado.

Charlas  informativas  relacionadas  con  distintos
intereses para o noso alumnado.
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Actividade Descrición

Concursos dentro e fóra do centro que lles axudan a aprender
a  presentar  un  proxecto  e  os  animan  no  futuro  a  facelo,
tamén.

Participación en premios e certames artísticos

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,  os  proxectos  competenciais   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.

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 e propostas de
mellora.

(P) Ao confecionar a programación teño en conta as oportunidades que me ofrece o contexto e adáptome.

(P)  Dou a coñecer ao alumnado os elementos básicos da programación especialmente os criterios de avaliación.

(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) Motivo o meu alumnado partindo dos seus coñecementos previos, relacionando os contidos con situacións reais,
informándolles da utilidade das actividades e creando expectativas.
(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.
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(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.

(M) O alumnado traballa do seguinte xeito: Individualmente / Por parellas / En grupos reducidos / En grupos grandes.

(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.

(A) Antes de comezar unha unidade, explico ao alumnado "que", "con que frecuencia" e "en base a que" avaliarei.

(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.

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.  Unha vez analizados os resultados do curso pasado debemos
revisar os criterios de avaliación para confirmar que se adaptan ás recomendacións pedagóxicas.

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;
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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...

Non debemos esquecer que a nosa programación debe poder ser consultada polo alumnado  e, especialmente, os
criterios de avaliación deberán estar accesíbeis na aula virtual, no taboleiro da aula, no blog, ou entregados en papel.

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE
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1. Introdución

O currículo da materia de Física e Química persegue que o alumnado se atope en disposición de desenvolver o
pensamento científico, para así enfrontarse aos posibles problemas da sociedade e gozar dun coñecemento máis
profundo do mundo que o rodea.

Por esta razón, os obxectivos desta materia inciden en comprender os motivos polos que ocorren os principais
fenómenos fisicoquímicos da contorna e en interpretalos en termos das leis e teorías científicas, expresar en forma
de preguntas as observacións realizadas, formular hipóteses para explicalas e verificalas, manexar con soltura as
regras e normas básicas da física e da química, utilizar de forma crítica e eficiente plataformas tecnolóxicas e
recursos variados tanto para a produción individual coma en equipo, utilizar as estratexias propias do traballo
colaborativo que permitan potenciar  o  crecemento entre iguais  como base emprendedora dunha comunidade
científica crítica,  ética e eficiente e entender a ciencia como unha construción colectiva en continuo cambio e
evolución.

Respecto da avaliación, os criterios están orientados, con carácter prioritario, no desempeño dos procesos cognitivos
asociados ao pensamento científico competencial, para así ir máis alá dunha mera comprobación da memorización de
conceptos.

A materia estrutúrase nos que tradicionalmente foron os grandes bloques de coñecemento da física e da química: a
materia, a enerxía e o cambio. Ademais, este currículo propón a existencia dun bloque de contidos que fai referencia
ás metodoloxías da ciencia e á súa importancia no desenvolvemento desta e que constitúe o eixe metodolóxico da
materia, sendo necesario traballalo simultaneamente con cada un dos restantes.

Nese  bloque,  denominado  «As  destrezas  científicas  básicas»,  establécese,  ademais,  a  relación  das  ciencias
experimentais  cunha  das  súas  ferramentas  máis  potentes,  as  matemáticas,  que  ofrecen  unha  linguaxe  de
comunicación formal e que inclúen coñecementos, destrezas e actitudes previos do alumnado, xunto con outros que
se adquiren ao longo desta etapa educativa. Así mesmo, tamén se incide no papel destacado da muller ao longo da
historia da ciencia,  como forma de poñelo en valor e de fomentar novas vocacións femininas cara ás ciencias
experimentais e cara á tecnoloxía.

No bloque «A materia», englóbanse coñecementos básicos sobre a constitución interna das substancias, o que inclúe
a descrición da estrutura dos elementos e dos compostos químicos e as propiedades macroscópicas e microscópicas
da materia.

No bloque «A enerxía», o alumnado profunda  en coñecementos, destrezas e actitudes que adquiriu en 2º de ESO,
como as fontes de enerxía e os seus usos prácticos ou os conceptos básicos acerca das formas de enerxía. Inclúense,
ademais,  saberes relacionados co desenvolvemento social  e económico do mundo real  e as súas implicacións
ambientais.

Por último, o bloque denominado «O cambio» aborda as principais transformacións físicas e químicas dos sistemas
materiais  e  naturais,  así  como  os  exemplos  máis  frecuentes  na  contorna  do  alumnado,  describindo  as  súas
aplicacións e contribucións á creación dun mundo mellor.

Esta programación vai dirxida ao alumnado de 3º da ESO do colexio Virxe Milagrosa de Bueu, donde temos 16
alumnos. Un alumno con ACS nesta materia e outro con RE.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  e  relacionar  os  motivos
polos  que  ocorren  os  principais  fenómenos
fisicoquímicos  da  contorna,  explicándoos  en
termos das leis e teorías científicas adecuadas
para resolver problemas co fin de aplicalas para
mellorar  a  realidade próxima e  a  calidade da
vida humana.

1 1-2-4 4

OBX2  -  Expresar  as  observacións  realizadas
polo  alumnado  en  forma  de  preguntas,
formulando  hipóteses  para  expl icalas  e
demostrando  estas  hipóteses  a  través  da
experimentación  científica,  a  indagación  e  a
procura  de  evidencias,  para  desenvolver  os
razoamentos propios do pensamento científico
e  me l l o ra r  as  des t rezas  no  uso  das
metodoloxías científicas.

1-3 1-2 1 4 1 3

OBX3  -  Manexar  con  soltura  as  regras  e  as
normas  básicas  da  física  e  da  química  no
referente  á  linguaxe  da  IUPAC,  á  linguaxe
matemática,  ao  emprego  de  unidades  de
medida correctas, ao uso seguro do laboratorio
e  á  interpretación  e  produción  de  datos  e
información  en  diferentes  formatos  e  fontes,
para  recoñecer  o  carácter  universal  e
transversa l  da  l inguaxe  c ient í f ica  e  a
necesidade  dunha  comunicación  fiable  en
investigación e ciencia entre diferentes países e
culturas.

4-5 3 2 1 2-4

OBX4  -  Utilizar  de  forma  crítica,  eficiente  e
segura plataformas dixitais e recursos variados,
tanto para o traballo individual coma en equipo,
p a r a  f o m e n t a r  a  c r e a t i v i d a d e ,  o
desenvolvemento  persoal  e  a  aprendizaxe
individual  e  social,  mediante  a  consulta  de
información,  a  creación  de  materiais  e  a
comunicación efectiva nas diferentes contornas
de aprendizaxe.

2-3 4 1-2 3 3 4

OBX5 - Utilizar as estratexias propias do traballo
colaborativo, potenciando o crecemento entre
iguais  como  base  emprendedora  dunha
comunidade científica crítica, ética e eficiente,
para comprender a importancia da ciencia na
mellora  da  sociedade,  as  apl icacións  e
repercusións  dos  avances  científ icos,  a
preservación da saúde e a conservación sostible
do medio ambiente.

5 3 3-5 3 3 3 2

OBX6 -  Comprender  e  valorar  a  ciencia  como
unha construción colectiva en continuo cambio
e  evolución,  na  que  non  só  participan  as
persoas  dedicadas  a  ela,  senón  que  tamén
require  dunha  interacción  co  resto  da
soc iedade,  para  obter  resu l tados  que
repercutan no avance tecnolóxico, económico,
ambiental e social.

2-5 4 1-4 4 1
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XDestrezas científicas1 9

Esta unidade didáctica tratarémola como
secuencial aínda que os seus CA teñen
carácter transversal, polo que deberán ser
traballados  ao longo de todo o curso. Aínda
así, enténdese que merece un primeiro
tratamento específico no que se incidirá en:
O método científico. Elaboración e
confirmación de hipóteses. A
argumentación.
O sistema internacional de unidades.
O traballo experimental. Laboratorios e
normas de seguridade.

20

X
A materia. Táboa periódica.
Unións entre átomos.
Formulación e nomenclatura.

X2 19

Nesta unidade didáctica introdúcese a
estrutura atómica. Estudarán os principais
compostos químicos e utilizarán as regras
de nomenclatura IUPAC para nomear
substancias simples.

23

XOs cambios. A reacción química X3 22

Nesta unidade introdúcese o estudo dos
cambios que experimentan os sistemas
materiais  centrándose na reacción
química. Preséntase unha interpretación
macroscópica e microscópica das reaccións
químicas facendo fincapé na relación da
química co medio ambiente, coa tecnoloxía
e coa sociedade. Estudarase a lei de
conservación da masa e a lei das
proporcións definidas e a súa importancia a
efectos de validar o modelo atómico-
molecular. Rematarase facendo unha
análise dos factores que afectan ás
reaccións químicas e a súa importancia na
resolución de problemas actuais por parte
da ciencia. Como actividade proporase a
procura de información sobre temas tales
como o tratamento de augas residuais,
funcionamento dunha depuradora,
tratamento de residuos e a posterior
elaboración dunha presentación sobre a
que terá lugar un debate.

22

XNatureza eléctrica da materia4 10

Nesta unidade didáctica introdúcese a
natureza eléctrica da materia, a
electrización dos corpos e a carga eléctrica.
Estúdase a corriente eléctrica e a
construcción de circuitos eléctricos. Así
mesmo, traballarase con circuítos eléctricos
en contornas virtuais que promovan a
argumentación na aula., para obter a lei de
Ohm e estudar a asociación de resistencias
en serie e en paralelo.
O alumnado presentará os resultados das
experiencias utilizando diferentes formatos

18
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XNatureza eléctrica da materia4 10
e medios.

18

XEnerxía eléctrica5 10

Nesta unidade didáctica  faise  unha análise
das vías de obtención de enerxía eléctrica e
abórdase a cuestión do aforro enerxético e
a conservación sostible do medio ambiente.
Como actividade proporase a procura de
información sobre a obtención de enerxía
eléctrica e a elaboración dunha
presentación sobre a que se levará a cabo
un debate.

17

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Destrezas científicas

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 83

CA1.1 - Seleccionar, de acordo coa natureza das
cuestións que se traten, a mellor maneira de
comprobar ou refutar as hipóteses formuladas,
deseñando estratexias de indagación e procura de
evidencias que permitan obter conclusións e
respostas axustadas á natureza da pregunta
formulada.

Ante unha hipótese formulada deseña
unha estratexia de indagación adecuada
para comprobala ou refutala.

CA1.2 - Aplicar as leis e teorías científicas coñecidas
ao formular cuestións e hipóteses sendo coherente
co coñecemento científico existente e deseñando os
procedementos experimentais ou dedutivos
necesarios para resolvelas ou comprobalas.

Formula cuestións científicas e emite
hipóteses coherentes co coñecemento
científico existente, así como deseña
unha estratexia de indagación

CA1.3 - Utilizar adecuadamente as regras básicas da
física e da química, incluído o uso de unidades de
medida, así como as ferramentas matemáticas
precisas, conseguindo unha comunicación efectiva
con toda a comunidade científica.

Utiliza adecuadamente as regras básicas
da física e da química, incluíndo o uso de
unidades e ferramentas matemáticas..

CA1.6 - Traballar de forma adecuada e con medios
variados, tradicionais e dixitais, na consulta de
información e na creación de contidos,
seleccionando con criterio as fontes máis fiables e
adecuadas mellorando a aprendizaxe propia e
colectiva.

Consulta información seleccionando
fontes fiables e crea contidos utilizando
libros de texto e buscadores de
información en internet.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Recoñecer e valorar, a través da análise
histórica dos avances científicos logrados por homes
e mulleres de ciencia, que este é un proceso en
permanente construción e que existen repercusións
mutuas da ciencia actual coa tecnoloxía, coa
sociedade e co medio ambiente.

Coñece feitos e a súa repercusión na
sociedade. É consciente da importacia da
participación da muller na construcción
da ciencia.

TI 17

CA1.4 - Poñer en práctica as normas de uso dos
espazos específicos da ciencia, como os laboratorios
de física e química, asegurando a saúde propia e
colectiva, a conservación sostible do medio
ambiente e o coidado das instalacións.

Segue as instruccións do profesorado no
uso das instalacións e, en concreto, dos
laboratorios.

CA1.5 - Utilizar recursos variados, tradicionais e
dixitais, mellorando a aprendizaxe autónoma e a
interacción con outros membros da comunidade
educativa, con respecto aos docentes e aos
estudantes e analizando criticamente as achegas de
cada participante.

Manexa libros texto e recursos dixitais no
seu proceso de aprendizaxe de forma
autónoma e en equipo.

CA1.7 - Establecer interaccións construtivas e
coeducativas, emprendendo actividades de
cooperación e do uso das estratexias propias do
traballo colaborativo, como forma de construír un
medio de traballo eficiente na ciencia.

Participa de forma activa e construtiva en
actividades en grupo cos seus
compañeiros e compañeiras.

CA1.8 - Emprender, de forma guiada e de acordo coa
metodoloxía adecuada, proxectos científicos que
involucren o alumnado na mellora da sociedade e
que creen valor para o individuo e para a
comunidade.

Participa de forma activa e guiada en
proxectos de aprendizaxe e servizo.

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

Contidos

- Metodoloxías da investigación científica: identificación e formulación de cuestións, elaboración de hipóteses e
comprobación experimental destas.

- Traballo experimental e emprendemento de proxectos de investigación: estratexias na resolución de problemas e
no desenvolvemento de investigacións mediante a indagación, a dedución, a procura de evidencias e o razoamento
lóxico-matemático, facendo inferencias válidas das observacións e obtendo conclusións.

- Diversas contornas e recursos de aprendizaxe científica como os laboratorios ou as contornas virtuais: materiais,
substancias e ferramentas tecnolóxicas.

- Normas de uso de cada espazo, asegurando e protexendo así a saúde propia e comunitaria, a seguridade nas redes
e o respecto cara ao medio ambiente.

- A linguaxe científica: unidades do sistema internacional de unidades e os seus símbolos. Ferramentas matemáticas
básicas en diferentes escenarios científicos e de aprendizaxe.

- Estratexias de interpretación e produción de información científica utilizando diferentes formatos e diferentes
medios: desenvolvemento do criterio propio baseado no que o pensamento científico achega á mellora da
sociedade para facela máis xusta, equitativa e igualitaria.

- A cultura científica: o papel de científicos e científicas nos principais fitos históricos e actuais da física e da química
no avance e na mellora da sociedade.
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2

Título da UDUD

A materia. Táboa periódica. Unións entre átomos. Formulación e nomenclatura.

Duración

19

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 97

CA2.1 - Identificar e comprender fenómenos
fisicoquímicos cotiáns relevantes relacionados coa
composición e estrutura de sistemas materiais, a
partir dos principios, teorías e leis científicas
adecuadas, expresándoos de maneira argumentada
e utilizando diversidade de soportes e medios de
comunicación.

Comprende fenómenos fisicoquímicos
cotiáns relevantes relacionados coa
composición e estrutura de sistemas
materiais.

CA2.2 - Resolver problemas fisicoquímicos
relacionados coa composición e coa estrutura de
sistemas materiais, utilizando as leis e as teorías
científicas adecuadas, razoando os procedementos
utilizados para atopar as solucións e expresando
adecuadamente os resultados.

Resolve problemas relacionados cos
contidos , leis das terras científicas,
composición e estructura de sistemas
materiais.

CA2.3 - Empregar as metodoloxías propias da ciencia
na identificación e descrición de fenómenos
relacionados con sistemas materiais a partir de
cuestións ás que se poida dar resposta a través da
indagación, da dedución, do traballo experimental e
do razoamento lóxico-matemático, diferenciándoas
das pseudocientíficas.

Observa, formula hipóteses e aplica a
experimentación, a indagación e a
procura de evidencias. (Propiedades de
compostos químicos).

CA2.5 - Utilizar adecuadamente os símbolos dos
elementos químicos e as fórmulas das substancias
máis importantes, as regras de formulación e
nomenclatura, facilitando unha comunicación
efectiva con toda a comunidade científica.

Formula e nomea substancias simples,
ións monoatómicos e compostos binarios
mediante as regras de nomenclatura da
IUPAC. Asociado ao contido C2.3.

CA2.6 - Recoñecer e valorar, a través da análise
histórica do desenvolvemento do modelo atómico e
da ordenación de elementos na táboa, que a ciencia
é un proceso en permanente construción.

Recoñece o desenvolvemento histórico
dos modelos atómicos e da ordenación
dos elementos na táboa periódica.

TI 3

CA2.4 - Empregar datos en diferentes formatos para
interpretar e comunicar información relativa á
composición e estrutura de sistemas materiais,
relacionando entre si o que cada un deles contén e
extraendo en cada caso o relevante para a
resolución dun problema.

Interpreta e produce datos en forma de
textos, táboas, gráficas, informes,
esquemas modelos e símbolos, entre
outros

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

Contidos

- Estrutura atómica: desenvolvemento histórico dos modelos atómicos, existencia, formación e propiedades dos
isótopos e ordenación dos elementos na táboa periódica.

- Principais compostos químicos: a súa formación e as súas propiedades físicas e químicas, valoración das súas
aplicacións. Masa atómica e masa molecular.

- Nomenclatura: participación dunha linguaxe científica común e universal formulando e nomeando substancias
simples, ións monoatómicos e compostos binarios mediante as regras de nomenclatura da IUPAC.
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3

Título da UDUD

Os cambios. A reacción química

Duración

22

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 92

CA4.1 - Identificar e comprender os cambios físicos e
químicos cotiáns relevantes relacionados coa
natureza eléctrica da materia e da enerxía, a partir
dos principios, teorías e leis científicas adecuadas,
expresándoos de maneira argumentada e utilizando
diversidade de soportes e medios de comunicación.

Identifica e comprende cambios físicos e
químicos cotiáns relevantes. Asociado ao
contido C4.1 (os cambios).

CA4.2 - Resolver problemas sobre cambios
fisicoquímicos utilizando as leis e as teorías
científicas adecuadas, razoando os procedementos
utilizados para atopar as solucións e expresando
adecuadamente os resultados.

Resolve problemas utilizando as leis e as
teorías  adecuadas e expresando
correctamente os resultados. Asociado
ao contido C4.3 (axustes, estequiometría,
uso de modelos).

CA4.3.1. - Recoñecer na contorna inmediata
situacións problemáticas reais relacionadas
fundamentalmente cos cambios químicos e
describilas, así como analizando criticamente o seu
impacto na sociedade.

Identifica situacións problemáticas na
contorna relacionadas cos cambios
químicos e sabe describir eses cambios
analizando ao mesmo tempo cal é o
impacto na sociedade dos mesmos.

CA4.4 - Empregar as metodoloxías propias da ciencia
na identificación e descrición de cambios físicos e
químicos a partir de cuestións ás que se poida dar
resposta a través da indagación, da dedución, do
traballo experimental e do razoamento lóxico-
matemático, diferenciándoas das pseudocientíficas.

Observa, formula hipóteses e aplica a
experimentación, a indagación e a
procura de evidencias. Asociado aos
contidos C4.3, C4.4 e ao subcontido C4.
2.1 (estudo experimental de reaccións
químicas).

CA4.5 - Empregar datos en diferentes formatos para
interpretar e comunicar información relativa aos
cambios físicos e químicos dun proceso fisicoquímico
concreto, relacionando entre si o que cada un deles
contén e extraendo en cada caso o relevante para a
resolución dun problema.

Interpreta e produce datos en forma de
textos, táboas, gráficas, informes,
fórmulas,  módelos e símbolos entre
outros. Asociado ao contenido C4.4 e o
subcontido C4.2.2 (Industria química e
progreso).

TI 8

CA4.3.2. - Emprender iniciativas nas que a física e a
química poden contribuír a solucionar problemáticas
reais relacionadas fundamentalmente cos cambios
químicos.

Emprende inciativas para solucionar
problemas reais relacionados cos cambios
químicos.

CA4.6 - Emprender, de forma guiada e de acordo coa
metodoloxía adecuada, proxectos científicos
respecto a cambios físicos e químicos que involucren
o alumnado na mellora da sociedade e que creen un
valor individual e colectivo.

Emprende iniciativas para contribuír á
solución de problemas relacionados cos
cambios químicos. Asociado ao
subcontido C4.2.2 (cálculo e redución da
pegada de carbono).

Baleiro 0

CA4.3 - Recoñecer na contorna inmediata situacións
problemáticas reais relacionadas fundamentalmente
cos cambios químicos e describilas, así como
emprender iniciativas nas que a física e a química
poden contribuír á súa solución, analizando
criticamente o seu impacto na sociedade.

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

- Os sistemas materiais: análise dos diferentes tipos de cambios que experimentan relacionando as causas que os
producen coas consecuencias que teñen.

- Interpretación macroscópica e microscópica das reaccións químicas: explicación das relacións da química co medio
ambiente, coa tecnoloxía e coa sociedade.

- Interpretación macroscópica e microscópica das reaccións químicas: uso de modelos, axustes.

- Explicación das relacións da química co medio ambiente, coa tecnoloxía e coa sociedade.

- Lei de conservación da masa e lei das proporcións definidas: aplicación destas leis como evidencias experimentais
que permiten validar o modelo atómico-molecular da materia.

- Factores que afectan as reaccións químicas: predición cualitativa da evolución das reaccións, entendendo a súa
importancia na resolución de problemas actuais por parte da ciencia.

4

Título da UDUD

Natureza eléctrica da materia

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA3.2.1. - Resolver problemas fisicoquímicos
relacionados coa natureza eléctrica da materia,
utilizando as leis e as teorías científicas adecuadas,
razoando os procedementos utilizados para atopar
as solucións e expresando adecuadamente os
resultados.

Recoñecer a natureza eléctrica da
materia, e así resolver problemas
relacionados con ela, empregando as leis
e as teorías científicas aceitadas.

CA3.4 - Empregar as metodoloxías propias da ciencia
na identificación e descrición de fenómenos
relacionados coa natureza eléctrica da materia e coa
enerxía a partir de cuestións ás que se poida dar
resposta a través da indagación, da dedución, do
traballo experimental e do razoamento lóxico-
matemático, diferenciándoas das pseudocientíficas.

Formula hipóteses e aplica a
experimentación, a indagación e a
procura de evidencias para comprobalas.
Asociado ao contido C3.2. (construción de
circuitos. Estudo de  asociación de
resistencias)

TI 10

CA3.1.1. -  Identificar e comprender fenómenos
fisicoquímicos cotiáns relevantes relacionados coa
natureza eléctrica da materia , a partir dos
principios, teorías e leis científicas adecuadas,
expresándoos de maneira argumentada e utilizando
diversidade de soportes e medios de comunicación.

Recoñecer fenómenos físico-químicos
relativos coa natureza eléctrica da
materia.

CA3.5.1. -  Empregar datos en diferentes formatos
para interpretar e comunicar información relativa á
natureza eléctrica da materia nun proceso
fisicoquímico concreto, relacionando entre si o que
cada un deles contén e extraendo en cada caso o
relevante para a resolución dun problema.

Selecciona datos en diferentes formatos
para poder así interpretar e comunicar
información sobre a natureza eléctrica da
materia . Extraendo ao mesmo tempo
información relevante para poder resolver
problemas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

Baleiro 0

CA3.1 - Identificar e comprender fenómenos
fisicoquímicos cotiáns relevantes relacionados coa
natureza eléctrica da materia e da enerxía, a partir
dos principios, teorías e leis científicas adecuadas,
expresándoos de maneira argumentada e utilizando
diversidade de soportes e medios de comunicación.
CA3.2 - Resolver problemas fisicoquímicos
relacionados coa natureza eléctrica da materia e da
enerxía, utilizando as leis e as teorías científicas
adecuadas, razoando os procedementos utilizados
para atopar as solucións e expresando
adecuadamente os resultados.
CA3.5 - Empregar datos en diferentes formatos para
interpretar e comunicar información relativa á
natureza eléctrica da materia e da enerxía nun
proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre si
o que cada un deles contén e extraendo en cada
caso o relevante para a resolución dun problema.

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

Contidos

- Natureza eléctrica da materia: electrización dos corpos.

- A carga eléctrica.

- Corrente eléctrica. Cargas en movemento a través dun condutor. Condutores e illantes.

- Enerxía eléctrica: obtención. Circuítos eléctricos.

- Circuítos eléctricos. Lei de Ohm

- Construción de circuitos con asociación de resistencias en serie e en paralelo.

5

Título da UDUD

Enerxía eléctrica

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 88

CA3.1.2. -  Identificar e comprender fenómenos
fisicoquímicos cotiáns relevantes relacionados coa
natureza eléctrica  da enerxía, a partir dos principios,
teorías e leis científicas adecuadas, expresándoos de
maneira argumentada e utilizando diversidade de
soportes e medios de comunicación.

Comprende fenómenos fisicoquímicos
cotiáns relativos á enerxía eléctrica.
Asociado ao contido C.3.2 (Centrais
eléctricas,  transformación da enerxía
eléctrica , máquinas eléctricas..).
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2.2. - Resolver problemas fisicoquímicos
relacionados coa enerxía eléctrica, utilizando as leis
e as teorías científicas adecuadas, razoando os
procedementos utilizados para atopar as solucións e
expresando adecuadamente os resultados.

Resolve problemas referidos á enerxía
eléctrica utilizando as leis e as teorías
adecuadas, e expresando correctamente
os resultados. Asociado ao subcontido C3.
2.3 (Potencia e enerxía).

CA3.3.1. - Recoñecer na contorna inmediata
situacións problemáticas reais na obtención de
enerxía eléctrica e describilas analizando
criticamente o seu impacto na sociedade.

Detecta na contorna inmediata situacións
problemáticas reais na obtención da
enerxía eléctrica e descríbeas
propoñendo solucións. Asociado ao
contido C3.3 (aforro de enerxía eléctrica).

CA3.5.2. -  Empregar datos en diferentes formatos
para interpretar e comunicar información relativa á
enerxía eléctica nun proceso fisicoquímico concreto,
relacionando entre si o que cada un deles contén e
extraendo en cada caso o relevante para a
resolución dun problema.

Interpreta e produce datos en forma de
textos, táboas, gráficas, informes,
esquemas modelos e símbolos, entre
outros. Asociado ao contido C3.3
(comparativas de consumo e o aforro de
enerxía no mundo).

TI 12

CA3.3.2. - Emprender iniciativas nas que a física e a
química poden contribuír á solución de situacións
problemáticas reais na obtención de enerxía
eléctrica.

Emprende iniciativas para contribuír á
solución de problemas relacionados coa
obtención da enerxía eléctrica. Asociado
ao subcontido C3.2.4  (aforro de enerxía
eléctrica na casa, na escola...).

CA3.6 - Emprender, de forma guiada e de acordo coa
metodoloxía adecuada, proxectos científicos en
canto á enerxía que involucren o alumnado na
mellora da sociedade e que creen un valor individual
e colectivo.

Emprende iniciativas para contribuír á
solución de problemas relacionados coa
obtención da enerxía eléctrica. Asociado
ao subcontido C3.2.4  (aforro de enerxía
eléctrica na casa, na escola...).

CA3.7 - Detectar na contorna as necesidades
tecnolóxicas, ambientais, económicas e sociais máis
importantes que demanda a sociedade, entendendo
a capacidade da ciencia para darlles solución
sostible a través da implicación de todos os
cidadáns.

Detecta na contorna a necesidade do
aforro enerxético e da conservación
sostible do medio ambiente. Asociado ao
contido C3.3.

Baleiro 0

CA3.1 - Identificar e comprender fenómenos
fisicoquímicos cotiáns relevantes relacionados coa
natureza eléctrica da materia e da enerxía, a partir
dos principios, teorías e leis científicas adecuadas,
expresándoos de maneira argumentada e utilizando
diversidade de soportes e medios de comunicación.
CA3.2 - Resolver problemas fisicoquímicos
relacionados coa natureza eléctrica da materia e da
enerxía, utilizando as leis e as teorías científicas
adecuadas, razoando os procedementos utilizados
para atopar as solucións e expresando
adecuadamente os resultados.
CA3.3 - Recoñecer na contorna inmediata situacións
problemáticas reais na obtención de enerxía
eléctrica e describilas, así como emprender
iniciativas nas que a física e a química poden
contribuír á súa solución, analizando criticamente o
seu impacto na sociedade.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Empregar datos en diferentes formatos para
interpretar e comunicar información relativa á
natureza eléctrica da materia e da enerxía nun
proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre si
o que cada un deles contén e extraendo en cada
caso o relevante para a resolución dun problema.

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

Contidos

- Enerxía eléctrica: obtención. Circuítos eléctricos.

-  Enerxía eléctrica: obtención. Unidades de enerxía. Potencia eléctrica.

- Transformación da electricidade en movemento, luz, son, calor... Máquinas eléctricas.

- O aforro enerxético e a conservación sostible do medio ambiente.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Acorde coas liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe recollidas no decreto que desenvolve o currículo
na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  porase  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 dificultades  e  no  uso de distintas  estratexias  metodolóxicas  que teñan en conta  os
diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan tanto
o traballo individual coma o cooperativo e o colaborativo.

O traballo por proxectos é un exemplo de metodoloxía que lle axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento,
favorecendo a reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a tarefa investigadora a través dun proceso no que
cada  un  aplica,  de  forma  activa,  os  seus  coñecementos  e  habilidades  a  proxectos  reais,  favorecendo  unha
aprendizaxe orientada á  acción cun importante  carácter  interdisciplinar  na que as  e  os  estudantes  conxugan
coñecementos, habilidades e actitudes para levar a bo fin o proxecto proposto.

O  enfoque que se lle dea a esta materia debe incluír un tratamento experimental e práctico que amplíe a experiencia
dos alumnos e alumnas máis alá do académico e que lles permita facer conexións coas súas situacións cotiás, o que
contribuirá de forma significativa a que todos e todas desenvolvan as destrezas características da ciencia.

Cómpre ter en conta que a construción da ciencia e o desenvolvemento do pensamento científico durante todas as
etapas da formación do alumnado debe partir da formulación de cuestións científicas baseadas na observación
directa ou indirecta do mundo en situacións e en contextos habituais. A explicación, a partir do coñecemento, da
procura de evidencias, da indagación e da correcta interpretación da información que a diario chega ao público en
diferentes  formatos  e  a  partir  de  diferentes  fontes,  precisa  unha  adecuada  adquisición  das  competencias
correspondentes.

A aplicación das tecnoloxías dixitais permiten un elevado grao de personalización do currículo fundamental nun
ensino inclusivo que debe proporcionar a todas as persoas oportunidades equitativas para aprender.

Para dar resposta ao indicado no CA1.6 "Traballar de forma adecuada e con medios variados, tradicionais e dixitais,
na consulta de información e na creación de contidos, seleccionando con criterio as fontes máis fiables e adecuadas
mellorando a aprendizaxe propia e colectiva" proporanse traballos de busca de información sempre que sexa posible
e, en todo caso, nas unidades didácticas 4 (obtención de enerxía eléctrica) e 5 (funcionamento de depuradoras,
tratamento de augas,  tratamento de residuos).  Preténdese,  ademais,  a  realización de actividades de carácter
interdisciplinar que combinen saberes das diferentes ciencias, da tecnoloxía e das matemáticas, como corresponde
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ao carácter STEM da física e da química

Potenciarase o traballo tanto colaborativo como cooperativo deseñando plans de equipo que permitan asegurar o
correcto funcionamento deste, seguindo o indicado no CA1.7 "Establecer interaccións construtivas e coeducativas,
emprendendo actividades de cooperación e do uso das estratexias propias do traballo colaborativo, como forma de
construír un medio de traballo eficiente na ciencia".

Promoverase o modelo de aula invertida, ou modificacións deste, , co obxectivo de transformar a aula nun espazo de
aprendizaxe colectiva.

No  apartado  de  atención  á  diversidade  recóllense  outras  moitas  concrecións  metodolóxicas  que  se  deberán
especificar na programación de aula.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Recursos: Aula, aula virtual, laboratorio ,ordenadores, recursos audiovisuais, recursos informáticos e todo tipo de
recursos de papelería, láminas, carteis...
Materiais: Libro de texto/apuntamentos, vídeos e textos elaborados polo profesorado e/ou alumnado, presentacións
audiovisuais, material dixital seleccionado, material de laboratorio adecuado ás prácticas deseñadas, modelos
moleculares...

A maioría do material e dos recursos descritos non precisan descrición. Indicar que estarán ao servizo da aprendizaxe
de todo o alumnado .

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Durante os primeiros días do mes de setembro,  realizarase un rexistro da información relevante sobre o alumnado
matriculado na materia:

- Cualificacións do curso anterior (especialmente na materia de Física e química de 2ºESO).

- Materias pendentes ou en repetición.

- Necesidades educativas especiais ou análogas.

- Outros aspectos de importancia que poidan afectar o proceso de aprendizaxe.

Nos primeiros días lectivos poderase facer unha proba escrita ou desenvolver algunha tarefa que permita medir o
nivel competencial do alumnado (socrative, kahoot,....) conforme aos criterios de avaliación de  2º de ESO.

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

20

UD 2

23

UD 3

22

UD 4

18

UD 5

17

Total

100

Proba
escrita 83 97 92 90 88 90

Táboa de
indicadores 17 3 8 10 12 10

1. Grado de aprendizaxe

- Probas escritas

- Proxectos

- Traballo cooperativo

Valoraranse nun 90%

2 Traballo diario e participación na aula

- Realización e comprensión do traballo diario.

- Cuaderno de traballo

- Participación activa na aula (experiencias, saídas á pizarra,.....)

- Proceso creativo

- Esforzo persoal e afán de superación

Valorarase nun 10%

1º, 2º, 3º trimestre: 90% grado de aprendizaje, e 10% o resto arriba indicado.

A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións co mesmo peso cada unha delas.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

O alumnado terá unha opción de recuperar a avaliación suspensa ao remate de dita avaliación. No caso de non
superala nesa oportunidade poderá presentarse no mes de xuño para recuperala.

No caso de ter as tres avaliacións suspensas fará un examen de todo no mes de xuño.

A nota final será a media das notas obtidas nas avaliacións aprobadas xunto coas receperacións aprobadas.

De ter que facer un exame de todo o curso no mes de xuño a nota final será a nota obtida no exame.

As familias recibirán vía correo electrónico a través da plataforma do centro  a parte que ten que recuperar o seu
fillo/a de ser o caso.
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5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non procede este ano, xa que non hai alumnado coa materia de física e química pendiente do curso anterior.

6. Medidas de atención á diversidade

O feito diferencial que caracteriza á especie humana é unha realidade que condiciona todo o proceso de ensino-
aprendizaxe. De feito, os estudantes homes e mulleres son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe,
coñecementos previos, experiencias, etc. E todo isto sitúa aos adolescentes na necesidade de educarse na e para a
diversidade.

A expresión "atención á diversidade" non se refire a un determinado tipo de alumnado (alumnado problemático, con
deficiencias físicas, psíquicas ou sensoriais) senón a todos os matriculados en cada clase do centro educativo. Isto
significa  que  a  resposta  á  diversidade do  alumnado debe garantirse  desde o  propio  proceso  de  planificación
educativa. E de aí que a atención á diversidade articúlase a todos os niveis: centro, grupo de alumnado e alumnado
específico.

Para  abordar  a  diversidade  dispóñense  de  dous  tipos  de  medidas:  ordinarias  ou  habituais  e  específicas  ou
extraordinarias.

As medidas específicas ou extraordinarias son parte importante da atención á diversidade, pero deben ter un carácter
subsidiario. As primeiras e máis importantes estratexias de atención á diversidade adoptaranse no marco de cada
centro e de cada aula concreta.

Medidas de atención á diversidade:

- Ordinaria:

a) reforzo educativo na aula, e fóra da aula con profesorado con disponibilidade horaria.

c) exames adaptados ás capacidades do alumnado, e tempos adaptados.

- Específico:

a) Adaptacións curriculares

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
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5

ET.1 - Comprensión lectora e
expresión escrita, mediante a
busca de información (textos,
gráficas, táboas) e a súa
posterior presentación. Terá
especial interese a
presentación das prácticas de
laboratorio e dos exercicios
de argumentación, que
seguirán as formas das
publicacións científicas. Este
elemento está relacionado,
entre outros, co seguinte
criterio de avaliación: CA1.6.

X X X X X

ET.2 - A expresión oral
traballarase nas
presentacións sobre
diferentes temáticas
(Obtención de enerxía
eléctrica, tratamento de
augas residuais...), así como
en pequenos debates e
similares. A súa avaliación
precisa o uso dunha rúbrica.
Este elemento transversal
está directamente
relacionado, entre outros,
cos seguintes criterios de
avaliación: CA2.4, CA3.5,
CA4...

X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. Como se indicou
no apartado de concrecións
metodolóxicas, promoverase
o modelo de aula invertida
(ou modificacións del
utilizando alternativas ao
vídeo en consonancia co
DUA). Non só se fomentaría o
uso pasivo do vídeo por parte
do alumnado senón tamén
como creadores dese tipo de
materiais.

X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5

ET.4 - Competencia dixital,
mediante o uso da aula
virtual, a produción de
informes ou a presentación
de proxectos empregando
procesadores de texto e
programas de presentación,
respectivamente, a busca de
información en internet, ou
as aplicacións interactivas
sobre formulación e
similares. Este elemento está
directamente relacionado,
entre outros, cos seguintes
criterios de avaliación: CA1.5
e CA1.6.

X X X X X

ET.5 - Emprendemento,
especialmente no deseño de
experiencias e proxectos de
investigación, así como na
proposta de hipóteses e a
comprobación destas, na
proposta de accións de
mellora na sociedade, na
capacidade de liderado do
grupo... Este elemento está
relacionado, entre outros, cos
seguintes criterios de
avaliación: CA1.1 e CA1.8.

X X X X X

ET.6 - O fomento do espírito
crítico e científico é
consubstancial á materia e
trabállase na totalidade
desta, especialmente nos
exercicios de argumentación
fronte a distintos enunciados
a partir das probas
dispoñibles. Este elemento
transversal está directamente
relacionado, entre outros, co
seguinte criterio de
avaliación: CA1.1.

X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5

ET.7 - Educación emocional e
en valores, mediante a
relación entre os membros da
comunidade educativa,
atendendo ao alumnado
desde a empatía e a
comprensión, fomentando o
respecto nas actuacións que
se leven a cabo, chegando a
acordos, co cumprimento das
normas, deseñando e
desenvolvendo protocolos de
resolución de conflitos... Está
relacionado, entre outros,  co
seguinte criterio de
avaliación: CA1.7 -

X X X X X

ET.8 - Igualdade de xénero,
no día a día mediante o trato
igualitario entre os membros
da comunidade educativa
independentemente do seu
xénero e establecendo
interaccións coeducativas en
consonancia co criterio de
avaliación CA1.7.  A linguaxe
será non sexista e coidarase,
neste aspecto, a redacción e
selección dos textos. Subliñar
a contribución das mulleres á
ciencia  e concretamente
facelo no CA1.9 .

X X X X X

ET.9 - Á creatividade élle de
aplicación o indicado para o
fomento do espírito crítico e
científico e para o
emprendemento.

X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

o alumnado identificará os diferentes tipos de materias que
forman parte dun laboratorio químico, os pictogramas dos
distintos reactivos, etc...

Visita ao laboratorio do centro

Observacións:
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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
-Saídas culturais relacionadas coa ciencia na medida do posible.

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

Indicadores de logro

Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos pais.

.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, o nivel dos estudantes, etc.

Propón novas actividades de maior nivel cando os obxetivos  foron  alcanzados con suficiencia.

Propón  novas  actividades  que  faciliten  a  adquisición  de  obxetivos  cando  estos  non  foron  alcanzados
suficientemente.

Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos.

Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e as alumnas, e da pautas para a
mellora das súas aprendizajes.

Proporciona a información necesaria sobre a resolución das  tarefas e cómo pode melloralas.

Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.

Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a programación ao nivel dos estudiantes.

Estes ítems valoraranse como acadados ou non acadados. No caso de que non fosen acadados poríanse propostas de
mellora.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Os ítems a valorar serán os seguisteis:

Temporalización das unidades didácticas

Desenvolvemento dos obxetivos didácticos

Manexo dos contenidos da unidade

Realización de tarefas

Estratexias metodolóxicas seleccionadas
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Recursos

Claridade nos criterios de avaliación

Uso de diversas ferramentas de avaliación

Atención á diversidade

A súa valoración levarase a cabo como: a destacar, a mellorar e propostas de mellora pessoal

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente programación didáctica, para a materia de Lingua Castelá e Literatura de 3º 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
dezaseis alumnos e alumnas , catro  reciben RE dentro da aula.

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

23/12/2022 12:37:28 Páxina 35de5



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

XO esencial é invisible aos ollos.1 10

Nesta primeira unidade veremos as
variedades da lingua, repasaremos as
categorías gramaticais, a acentuación das
palabras polisílabas e descubriremos os
tipos de textos. Tamén  afondaremos no
uso e recoñecemento dos diferentes tipos
de dicionario e achegarémonos ao mundo
da literatura a través dos seus xéneros e
dos principais recursos estilísticos da
linguaxe literaria.

10

XA harmonía da linguaxe oral e
escrita.2 10

Nesta unidade estudaremos a estrutura da
palabra e os seus mecanismos de
formación, a acentuación das palabras
monosílabas e algúns tipos de textos
literarios. Aprenderemos tamén a diferencia
entre denotación e connotación, e
comezaremos o estudo da historia da
literatura a través da poesía da Idade
Media.

10

XOíndo cantar aos xograres.3 10

Adicaremos esta unidade ao estudo dos
textos narrativos e descritivos, as relacións
semánticas, é dicir, as relacións que se
establecen entre os significados das
palabras, e as normas ortográficas que
rexen o uso da maiúscula inicial.
Explicaremos
tamén o uso da metáfora e a metonimia na
fala cotiá e continuaremos adentrándonos
no universo da literatura a través dos
textos que cantaban os xograres na Idade
Media e aqueles que escribían os

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XOíndo cantar aos xograres.3 10

clérigos da época. Por último, falaremos da
oratoria como a arte da palabra e do
discurso como unha das principais
manifestacións comunicativas  que se
axusta aos seus principios e recursos
básicos.

10

A linguaxe como vehículo das
nosas sensibilidades. X4 12

Nesta unidade, aprenderemos as
características do diálogo (a súa estrutura e
tipoloxía) e iniciaremos o estudo da sintaxe
coa explicación de conceptos básicos como
son o enunciado e a oración. Trataremos a
diferencia de significado dalgunhas
palabras homófonas, que se expresa
mediante o uso de B ou v, e explicaremos
que son os estranxeirismos, os préstamos
lingüísticos e os neoloxismos. Para rematar,
seguiremos coa produción literaria da Idade
Media ( a prosa e o teatro) e explicaremos
a relevancia dos códigos non verbais na
comunicación en relación co uso da
linguaxe verbal.

10

Equilibrio nos novos horizontes. X5 15

Nesta unidade aprenderemos as
características da exposición, a  súa
estrutura e tipoloxía. Así mesmo,
continuaremos o estudo das frases
nominal, sustantiva e adxectiva. Veremos
tamén a diferencia de significado
dalgunhas palabras homófonas que se
expresa mediante o emprego, ou non, da
grafía h, e  comentaremos o uso dos
tecnicismos na lingua oral e escrita. Para
rematar,  estudaremos a produción literaria
do Renacemento, a través de figuras como
Garcilaso de la Vega ou santa Teresa de
Jesús, e veremos os textos orais de carácter
académico, así como os pasos que
debemos seguir para facer unha boa
presentación oral.

15

As cores da vida e os seus
contrastes. X6 10

Centrarémonos nos textos argumentativos,
a súa estrutura e trazos lingüísticos,
continuaremos o estudo da sintaxe coas
frases verbal, adverbial e preposicional e
repasaremos as normas ortográficas de ll,
y, g, j e x. Ademais, veremos a diferencia
entre os cultismos e as palabras
patrimoniais e iniciaremos o estudo da
produción literaria do Barroco a través da
poesía das súas figuras máis coñecidas.
Para rematar a unidade, practicaremos
dúas formas  de diálogo: a tertulia e o
debate.

10

XO reflexo dunha realidade
social circunstante.7 13

Adicaremos esta unidade aos textos dos
medios de comunicación,  veremos as
funcións básicas  das frases nominal e
verbal, ademais dalgúns dos seus

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO reflexo dunha realidade
social circunstante.7 13

complementos e repasaremos as normas
de uso do punto, a coma e o punto e coma.
Tamén veremos as diferencias entre as
palabras tabú e os eufemismos e
continuaremos coa historia da literatura
coa narrativa dos Séculos de Ouro. Para
rematar a unidade, practicaremos a
entrevista xornalística.

10

XLoucura, cordura e inxenio.8 15

 Nesta unidade  remataremos de estudar os
complementos do predicado e repasaremos
as normas de uso da paréntese, o guion, os
corchetes e as aspas. Ademais,
comentaremos a diferencia entre os refráns
e os modismos e trataremos a figura  de
Miguel de Cervantes. Para rematar a
unidade, aprenderemos a realizar titoriais.

15

XO reflexo dramático das
experiencias.9 10

Nesta última unidade, veremos a
clasificación da oración simple e os
distintos valores do pronome se. Ademais,
coñeceremos as normas de escritura das
abreviaturas e os símbolos,
reflexionaremos sobre o uso das palabras
baúl e remataremos o noso percorrido pola
historia da literatura co estudo do teatro
barroco. Por último,  convertirémonos en
actores e actrices de teatro cómico para
traballar a expresión oral dun xeito máis
divertido.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O esencial é invisible aos ollos.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Recoñecer e valorar as linguas oficiais de
España e as variedades dialectais do español, con
atención especial ao galego e ao castelán, a partir da
explicación da súa orixe e do seu desenvolvemento
histórico e sociolingüístico, cotexando aspectos
lingüísticos e discursivos das distintas linguas, así
como os trazos dos dialectos do español,
diferenciándoos dos trazos sociolectais e de rexistro,
en manifestacións orais, escritas e multimodais.

O alumnado deberá, como mínimo,
explicar tanto a orixe como o
desenvolvemento histórico e
sociolingüístico do galego e do castelán.
Tamén terá que identificar os trazos dos
dialectos do castelán.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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 de certa complexidade
de diferentes ámbitos, analizando a interacción entre
os diferentes códigos.

O alumnado deberá, como mínimo,
comprender o sentido global, a estrutura
e a información máis relevante de textos
orais e multimodais.

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais de certa complexidade, avaliando a súa
calidade, fiabilidade e eficacia e a idoneidade da
canle utilizada.

O alumnado será quen de valorar nos
textos orais o seu grao de formalidade, a
distancia social entre os interlocutores; a
intención comunicativa e os principais
elementos non verbais da comunicación.

CA2.4 - Valorar criticamente o contido e a forma de
textos de certa complexidade avaliando a súa
calidade e fiabilidade, así como a eficacia dos
procedementos lingüísticos empregados.

O alumnado recoñecerá os principais
mecanismos de cohesión nos textos
escritos e identificará a expresión da
subxectividade en textos dos medios de
comunicación de carácter expositivo.

CA5.1 - Incorporar procedementos para enriquecer
os textos atendendo a aspectos discursivos,
lingüísticos e de estilo, con precisión léxica e
corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado deberá utilizar
axeitadamente os dicionarios e manuais
de consulta para revisar, corrixir e
mellorar os textos propios desde o punto
de vista ortográfico, gramatical e léxico.

TI 20

CA1.2 - Identificar e cuestionar prexuízos e
estereotipos lingüísticos adoptando unha actitude de
respecto e valoración da riqueza cultural, lingüística
e dialectal, a partir da análise da diversidade
lingüística na contorna social próxima e da
exploración e reflexión próxima aos fenómenos do
contacto entre linguas e da indagación dos dereitos
lingüísticos individuais e colectivos.

O alumnado deberá valorar a diversidade
lingüística e ser respectuoso coas
diferentes linguas e dialectos. Tamén será
quen de explicar os fenómenos do
contacto entre linguas.

CA1.3 - Identificar e evitar 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 evitará os prexuízos e
estereotipos lingüísticos e terá que
identificar, como mínimo, os elementos
verbais que resulten discriminatorios.

CA1.4 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos procurando os consensos,
tanto no ámbito persoal coma educativo e social.

É imprescindible que o alumnado
participe e interaccione con actitudes de
respecto e tolerancia.

CA2.5 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira progresivamente autónoma procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura.

O alumnado buscará e seleccionará
información de textos propios dos medios
de comunicación con criterios de
fiabilidade, calidade e pertinencia.

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

Contidos

- Análise da propia biografía lingüística propia e da diversidade lingüística do centro e mais da localidade.

- Desenvolvemento sociohistórico das linguas de España.

- Desenvolvemento da reflexión interlingüística.

- Exploración e cuestionamento de prexuízos e estereotipos lingüísticos. Os fenómenos do contacto entre linguas:
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Contidos

- bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística e diglosia dialectal.

- Indagación arredor dos dereitos lingüísticos e mais da súa expresión nas leis e declaracións institucionais.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Análise das propiedades textuais: coherencia, cohesión e adecuación.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Análise dos mecanismos de cohesión. Conectores textuais distributivos, de orde, contraste e explicación.
Mecanismos de referencia interna, gramaticais e léxicos (nominalizacións e hiperónimos de significado abstracto).

- 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.

-      Recoñecemento da lingua como sistema e das 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).

-      Distinción entre a forma (categoría gramatical) e a función das palabras (funcións sintácticas da oración simple)
e consolidación dos procedementos léxicos (afixos) e sintácticos para a mudanza de categoría.

2

Título da UDUD

A harmonía da linguaxe oral e escrita.

Duración

10

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 escritos e multimodais de certa
complexidade, realizando as inferencias necesarias e
con diferentes propósitos de lectura.

O alumnado será capaz de comprender e
analizar as ideas fundamentais dos textos
literarios, interpretando correctamente a
intencionalidade do emisor e a situación
comunicativa descrita na obra.

CA4.3 - Valorar criticamente o contido e a forma de
textos literarios de certa complexidade avaliando a
súa calidade, así como a eficacia dos procedementos
lingüísticos empregados.

En textos de certa complexidade, o
alumnado deberá localizar os principais
recursos expresivos e características da
linguaxe literaria presentes neles e
valorar o seu efecto sobre o receptor.

CA4.6 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico, atendendo á configuración e á
evolución dos xéneros e subxéneros literarios.

O alumnado será capaz de interpretar
correctamente os textos lidos,
vinculándoos ao contexto da obra, á
corrente literaria á que pertence e ás
características dos xéneros e subxéneros
estudados.

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou
fragmentos 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 a través dun formato
audiovisual.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.2 - Revisar os textos propios de maneira
progresivamente autónoma e facer propostas de
mellora argumentando as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística coa metalinguaxe
específica e identificar e emendar algúns problemas
de comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

O alumnado terá que ser quen de explicar
mudanzas no significado das palabras, as
relacións semánticas entre elas e os seus
valores denotativos e connotativos en
función do propósito comunicativo.

TI 20

CA4.1 - Participar de maneira activa e adecuada en
interaccións orais informais, no traballo e en
situacións orais formais de carácter dialogado (como
actos culturais vinculados co circuíto literario e
lector), adoptando actitudes de escoita activa e
estratexias de cooperación conversacional e de
cortesía lingüística.

O alumnado realizará unha escoita activa,
respectará as opinións alleas e exporá
con claridade expositiva e solidez
argumentativa as súas achegas arredor
dos temas máis destacados da narrativa
actual.

CA4.4 - Ler de maneira autónoma textos
seleccionados en función dos propios gustos,
intereses e necesidades e deixar constancia do
progreso do propio itinerario lector e cultural
explicando os criterios de selección das lecturas, as
formas de acceso á cultura literaria e a experiencia
da lectura.

O alumnado será quen de ler de maneira
autónoma textos procedentes da
narrativa xuvenil e expresar de forma
argumentada os motivos da súa elección
e a súa experiencia lectora vinculada a
ese xénero.

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica, lectora e cultural.

O alumnado será capaz de realizar e
compartir coa clase a análise dunha obra
procedente da narrativa xuvenil actual
empregando un formato audiovisual para
expresar as súas conclusións de lectura.

CA4.7 - Establecer de maneira progresivamente
autónoma 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 será capaz de establecer
vínculos entre os textos procedentes da
narrativa actual lidos, agrupalos en
parentescos literarios e relacionalos con
outras expresións artísticas emerxentes.

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

Contidos

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir dunha
preselección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a práctica da lectura.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas a partir da utilización autónoma da biblioteca escolar
e pública dispoñible.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Toma de conciencia e verbalización dos propios gustos e identidade lectora: a construción da biografía lectora.

-      Expresión da experiencia lectora utilizando progresivamente unha metalinguaxe específica. Apropiación dos
textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal, lectora e cultural para establecer vínculos de maneira argumentada entre a
obra lida e aspectos da actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais. A lectura
compartida e a lectura dialóxica.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais,
enmarcando de maneira básica as obras nos xéneros e subxéneros literarios. Utilización das redes sociais e dos

23/12/2022 12:37:29 Páxina 35de11



Contidos

- formatos audiovisuais (booktrailers) para o fomento da lectura.

- Lectura guiada. Lectura de obras relevantes e fragmentos da literatura do patrimonio literario nacional e universal
inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e movementos artísticos.

-      Estratexias de construción compartida da interpretación das obras a través de conversacións literarias, debates
e disertacións literarias, coa incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Estratexias de utilización de información sociohistórica, cultural e artística básica para construír a interpretación
das obras literarias, en concreto, o achegamento ao contexto, á corrente literaria e ao autor ou autora, así como o
establecemento de parentescos literarios.

-      Estratexias para interpretar obras e fragmentos literarios a partir da integración dos diferentes aspectos
analizados e atendendo aos valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos. Lectura con perspectiva de
xénero. Visibilización do universo literario feminino. Literatura ambiental e ecolóxica.

- 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.

-      Procedementos de adquisición e formación de palabras. Reflexión sobre as mudanzas no seu significado, as
relacións semánticas entre palabras e os seus valores denotativos e connotativos en función do contexto e do
propósito comunicativo.

3

Título da UDUD

Oíndo cantar aos xograres.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA5.3 - 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 a
metalinguaxe específica.

Os alumnos e as alumnas deberán
relacionar a elección de determinadas
palabras en función do propósito
comunicativo  e identificar os seus
valores denotativos e connotativos en
función do contexto.

CA5.4 - Formular xeneralizacións sobre algúns
aspectos 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 a
metalinguaxe específica e consultando de maneira
progresivamente autónoma dicionarios, manuais e
gramáticas.

Como mínimo, o alumnado deberá
distinguir entre a forma (categoría
gramatical) e a función das palabras
(funcións sintácticas da oración simple).

TI 20

CA5.2 - Revisar os textos propios de maneira
progresivamente autónoma e facer propostas de
mellora argumentando as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística coa metalinguaxe
específica e identificar e emendar algúns problemas
de comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

O alumnado terá que ser quen de explicar
mudanzas no significado das palabras, as
relacións semánticas entre elas e os seus
valores denotativos e connotativos en
función do propósito comunicativo.

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

Contidos
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Contidos

- 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.

-      Recoñecemento da lingua como sistema e das 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).

-      Distinción entre a forma (categoría gramatical) e a función das palabras (funcións sintácticas da oración simple)
e consolidación dos procedementos léxicos (afixos) e sintácticos para a mudanza de categoría.

-      Procedementos de adquisición e formación de palabras. Reflexión sobre as mudanzas no seu significado, as
relacións semánticas entre palabras e os seus valores denotativos e connotativos en función do contexto e do
propósito comunicativo.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica. Recursos tecnolóxicos para a aprendizaxe da lingua.

4

Título da UDUD

A linguaxe como vehículo das nosas sensibilidades.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA5.2 - Revisar os textos propios de maneira
progresivamente autónoma e facer propostas de
mellora argumentando as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística coa metalinguaxe
específica e identificar e emendar algúns problemas
de comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

O alumnado deberá utilizar
correctamente os signos de puntuación.
Tamén será capaz de transformar
enunciados relacionando os esquemas
semántico e sintáctico das oracións
simples.

CA5.4 - Formular xeneralizacións sobre algúns
aspectos 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 a
metalinguaxe específica e consultando de maneira
progresivamente autónoma dicionarios, manuais e
gramáticas.

O alumnado deberá recoñecer as funcións
sintácticas da oración simple.

TI 20

CA1.3 - Identificar e evitar 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 evitará os prexuízos e
estereotipos lingüísticos e terá que
identificar, como mínimo, os elementos
verbais que resulten discriminatorios.

CA1.4 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos procurando os consensos,
tanto no ámbito persoal coma educativo e social.

É imprescindible que o alumnado
participe e interaccione con actitudes de
respecto e tolerancia.

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

Contidos

- Análise da propia biografía lingüística propia e da diversidade lingüística do centro e mais da localidade.
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Contidos

- Desenvolvemento sociohistórico das linguas de España.

- Desenvolvemento da reflexión interlingüística.

- Exploración e cuestionamento de prexuízos e estereotipos lingüísticos. Os fenómenos do contacto entre linguas:
bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística e diglosia dialectal.

- Indagación arredor dos dereitos lingüísticos e mais da súa expresión nas leis e declaracións institucionais.

- 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.

-      Recoñecemento da lingua como sistema e das 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).

-      Distinción entre a forma (categoría gramatical) e a función das palabras (funcións sintácticas da oración simple)
e consolidación dos procedementos léxicos (afixos) e sintácticos para a mudanza de categoría.

-      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.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica. Recursos tecnolóxicos para a aprendizaxe da lingua.

5

Título da UDUD

Equilibrio nos novos horizontes.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais de certa complexidade, avaliando a súa
calidade, fiabilidade e eficacia e a idoneidade da
canle utilizada.

O alumnado será quen de valorar nos
textos orais o seu grao de formalidade, a
distancia social entre os interlocutores; a
intención comunicativa e os principais
elementos non verbais da comunicación.

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais de certa
complexidade que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando as inferencias necesarias e
con diferentes propósitos de lectura.

Como mínimo, o alumnado recoñecerá a
intención comunicativa, o sentido global e
a relación entre as partes dos textos
escritos propios dos medios de
comunicación.

CA2.4 - Valorar criticamente o contido e a forma de
textos de certa complexidade avaliando a súa
calidade e fiabilidade, así como a eficacia dos
procedementos lingüísticos empregados.

O alumnado recoñecerá os principais
mecanismos de cohesión nos textos
escritos e identificará a expresión da
subxectividade en textos dos medios de
comunicación de carácter expositivo.

CA2.8 - 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 a
metalinguaxe específica.

O alumnado identificará as variacións das
formas deícticas (fórmulas de confianza e
cortesía) en relación coa situación de
comunicación e coa intención
comunicativa.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais de certa extensión, 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 elaborará textos coherentes
e cohesionados, nos que terá en conta o
grao de formalidade, o propósito
comunicativo e a canle de comunicación.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de
maneira creativa, adoptando un punto de vista
crítico e respectando os principios de propiedade
intelectual.

O alumnado será capaz de reorganizar a
información e sintetizala en esquemas
propios, de xeito que a comunique de
maneira creativa e respectuosa coa
propiedade intelectual.

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 de certa complexidade
de diferentes ámbitos, analizando a interacción entre
os diferentes códigos.

O alumnado captará, como mínimo, a
intención comunicativa, o sentido global
dos textos orais e a relación entre as súas
partes. Tamén deberá seleccionar e reter
a información relevante.

CA2.5 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira progresivamente autónoma procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura.

O alumnado buscará e seleccionará
información de textos propios dos medios
de comunicación con criterios de
fiabilidade, calidade e pertinencia.

CA2.6 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais
relacionándoos coa busca da información.

Como mínimo, o alumnado deberá ser
consciente dos riscos de desinformación,
manipulación e vulneración da
privacidade na Rede.

CA2.9 - Identificar 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.

Os alumnos e as alumnas detectarán os
usos discriminatorios da linguaxe e os
boatos nos textos dos medios de
comunicación social.

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: compoñentes do feito comunicativo.

-      Análise dos 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.

-      Comprensión de secuencias textuais, con especial atención ás expositivas.

-      Interpretación de xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversación, con especial atención aos
actos de fala que ameazan a imaxe do interlocutor (a discrepancia, a queixa, a orde, a reprobación).

-      Análise crítica dos xéneros discursivos propios do ámbito social. Riscos de desinformación, manipulación e
vulneración da privacidade na Rede. A imaxe e os elementos paratextuais dos textos icónico-verbais e
multimodais.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.
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Contidos

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante. A intención do emisor. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. Valoración da
forma e do contido do texto.

-      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. Usos manipuladores da linguaxe. Os boatos. Valoración
da forma e do contido do texto.

-      Alfabetización informacional: procura e selección da información con criterios de fiabilidade, calidade e
pertinencia; análise, valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      A expresión da subxectividade en textos de carácter expositivo. Identificación das variacións das formas
deícticas (fórmulas de confianza e cortesía) en relación coas situacións de comunicación.

-      Recoñecemento dos signos 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.

-      Creación de secuencias textuais, con especial atención ás expositivas.

-      Respecto polas propiedades textuais nas creacións propias: coherencia, cohesión e adecuación.

-      Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversación, con especial atención aos actos de fala que
ameazan a imaxe do interlocutor (a discrepancia, a queixa, a orde, a reprobación).

- 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 notas, esquemas,
mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

-      Alfabetización mediática e informacional: reorganización e síntese da información en esquemas propios e
transformación en coñecemento; comunicación e difusión de maneira creativa e respectuosa coa propiedade
intelectual. Utilización de plataformas virtuais e recursos na Rede para a realización de proxectos escolares.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      A expresión da subxectividade en textos de carácter expositivo. Uso das variacións das formas deícticas
(fórmulas de confianza e cortesía) en relación coas situacións de comunicación.

-      Mecanismos de cohesión. Emprego de conectores textuais distributivos, de orde, contraste e explicación.
Mecanismos de referencia interna, gramaticais e léxicos (nominalizacións e hiperónimos de significado abstracto).

-      Uso coherente das formas verbais nos textos. Correlación temporal na coordinación e subordinación de
oracións, e 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 de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

6

Título da UDUD

As cores da vida e os seus contrastes.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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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 escritos e multimodais de certa
complexidade, realizando as inferencias necesarias e
con diferentes propósitos de lectura.

O alumnado será capaz de comprender e
analizar as ideas fundamentais dos textos
literarios, interpretando correctamente a
intencionalidade do emisor e a situación
comunicativa descrita na obra.

CA4.3 - Valorar criticamente o contido e a forma de
textos literarios de certa complexidade avaliando a
súa calidade, así como a eficacia dos procedementos
lingüísticos empregados.

En textos de certa complexidade, o
alumnado deberá localizar os principais
recursos expresivos e características da
linguaxe literaria presentes neles e
valorar o seu efecto sobre o receptor.

CA4.6 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico, atendendo á configuración e á
evolución dos xéneros e subxéneros literarios.

O alumnado será capaz de interpretar
correctamente os textos lidos,
vinculándoos ao contexto da obra, á
corrente literaria á que pertence e ás
características dos xéneros e subxéneros
estudados.

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou
fragmentos significativos en que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

O alumnado será quen de crear textos de
intención literaria respectando as
convencións xenéricas e usando
eficazmente os principais recursos
expresivos mediante un formato
audiovisual e xornalístico.

TI 20

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica, lectora e cultural.

O alumnado será capaz de realizar e
compartir coa clase a análise e
conclusións de lectura dunha escolma de
textos literarios medievais e
auriseculares, establecendo vínculos e
diferenzas entre eles.

CA4.7 - Establecer de maneira progresivamente
autónoma 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 será capaz de establecer
vínculos entre os textos procedentes da
literatura medieval e aurisecular,
agrupalos en parentescos literarios e
relacionalos con outras expresións
artísticas.

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

Contidos

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir dunha
preselección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a práctica da lectura.

-      Expresión da experiencia lectora utilizando progresivamente unha metalinguaxe específica. Apropiación dos
textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal, lectora e cultural para establecer vínculos de maneira argumentada entre a
obra lida e aspectos da actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais. A lectura
compartida e a lectura dialóxica.

- Lectura guiada. Lectura de obras relevantes e fragmentos da literatura do patrimonio literario nacional e universal
inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e movementos artísticos.

-      Estratexias de construción compartida da interpretación das obras a través de conversacións literarias, debates
e disertacións literarias, coa incorporación progresiva da metalinguaxe específica.
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Contidos

-      Estratexias de utilización de información sociohistórica, cultural e artística básica para construír a interpretación
das obras literarias, en concreto, o achegamento ao contexto, á corrente literaria e ao autor ou autora, así como o
establecemento de parentescos literarios.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos orais, escritos ou multimodais, con outras
manifestacións artísticas e culturais e coas formas de ficción en función de temas, tópicos, estruturas e linguaxes.
Elementos de continuidade e de ruptura.

-      Estratexias para interpretar obras e fragmentos literarios a partir da integración dos diferentes aspectos
analizados e atendendo aos valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos. Lectura con perspectiva de
xénero. Visibilización do universo literario feminino. Literatura ambiental e ecolóxica.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión, apropiación
e oralización implicados.

-      Creación de textos a partir da apropiación das convencións da linguaxe literaria e en referencia a modelos
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

7

Título da UDUD

O reflexo dunha realidade social circunstante.

Duración

13

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 de certa complexidade
de diferentes ámbitos, analizando a interacción entre
os diferentes códigos.

O alumnado captará, como mínimo, a
intención comunicativa, o sentido global
dos textos orais do ámbito educativo e a
relación entre as súas partes.
Seleccionará e reterá a información
relevante.

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais de certa
complexidade que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando as inferencias necesarias e
con diferentes propósitos de lectura.

Como mínimo, o alumnado recoñecerá a
intención comunicativa, o sentido global e
a relación entre as partes dos textos
escritos propios do ámbito educativo.

CA2.4 - Valorar criticamente o contido e a forma de
textos de certa complexidade avaliando a súa
calidade e fiabilidade, así como a eficacia dos
procedementos lingüísticos empregados.

Os alumnos e as alumnas terán que
identificar, como mínimo, os principais
mecanismos de cohesión nos textos
escritos de carácter expositivo propios do
ámbito educativo.

CA2.7 - Identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

O alumnado aplicará os coñecementos
sobre os constituíntes das palabras para
inferir o significado de termos técnicos
habituais nos textos do ámbito
académico.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais de certa extensión, 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 elaborará textos coherentes
e cohesionados, nos que terá en conta o
grao de formalidade, o propósito
comunicativo e a canle de comunicación.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira progresivamente autónoma en diferentes
soportes sobre diversos temas de interese
académico, persoal ou social partindo da información
seleccionada.

O alumnado elaborará pequenos traballos
de investigación sobre temas do ámbito
educativo. Valorarase a fiabilidade da
información, a calidade, a corrección, a
coherencia, cohesión e adecuación.

TI 20

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais de certa complexidade, avaliando a súa
calidade, fiabilidade e eficacia e a idoneidade da
canle utilizada.

O alumnado valorará nos textos orais do
ámbito educativo a claridade expositiva, a
dicción, a linguaxe corporal e a utilización
de soportes informáticos e audiovisuais
para apoiar o discurso.

CA3.1 - Realizar exposicións orais de certa extensión
e complexidade con diferente grao de planificación
sobre temas de interese persoal, social, educativo e
profesional axustándose ás convencións propias dos
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia
e cohesión e co rexistro adecuado en diferentes
soportes, utilizando de maneira eficaz recursos
verbais e non verbais.

O alumnado realizará unha exposición
oral de tres minutos sobre un tema
educativo con fluidez e coherencia,
utilizando o rexistro adecuado. Prestará
atención á dicción, á quinésica e á
proxémica.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de
maneira creativa, adoptando un punto de vista
crítico e respectando os principios de propiedade
intelectual.

O alumnado reorganizará a información
de distintas fontes de información e
sintetizaráa en esquemas propios, de
xeito que a comunique de maneira
creativa e respectuosa coa propiedade
intelectual.

CA5.1 - Incorporar procedementos para enriquecer
os textos atendendo a aspectos discursivos,
lingüísticos e de estilo, con precisión léxica e
corrección ortográfica e gramatical.

O alumnado deberá utilizar
axeitadamente os dicionarios e manuais
de consulta para revisar, corrixir e
mellorar os textos propios desde o punto
de vista ortográfico, gramatical e léxico.

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: compoñentes do feito comunicativo.

-      Análise dos 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 educativo.

- 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. A intención do emisor. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. Valoración da
forma e do contido do texto.

-      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. Usos manipuladores da linguaxe. Os boatos. Valoración
da forma e do contido do texto.

-      Alfabetización informacional: procura e selección da información con criterios de fiabilidade, calidade e
pertinencia; análise, valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios.
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Contidos

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios e de manuais de consulta en soporte analóxico ou dixital.

-      Recoñecemento dos signos 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:
compoñentes do feito comunicativo.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta os 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.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Creación de secuencias textuais, con especial atención ás expositivas.

-      Respecto polas propiedades textuais nas creacións propias: coherencia, cohesión e adecuación.

-      Xéneros discursivos propios do ámbito educativo.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal e formal. Cooperación conversacional e cortesía lingüística.
Escoita activa, asertividade 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 notas, esquemas,
mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

-      Alfabetización mediática e informacional: reorganización e síntese da información en esquemas propios e
transformación en coñecemento; comunicación e difusión de maneira creativa e respectuosa coa propiedade
intelectual. Utilización de plataformas virtuais e recursos na Rede para a realización de proxectos escolares.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Mecanismos de cohesión. Emprego de conectores textuais distributivos, de orde, contraste e explicación.
Mecanismos de referencia interna, gramaticais e léxicos (nominalizacións e hiperónimos de significado abstracto).

-      Uso coherente das formas verbais nos textos. Correlación temporal na coordinación e subordinación de
oracións, e 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.

- 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.

8

Título da UDUD

Loucura, cordura e inxenio.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.5 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira progresivamente autónoma procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura.

O alumnado buscará e seleccionará
información de textos propios dos medios
de comunicación con criterios de
fiabilidade, calidade e pertinencia.

CA3.4 - Incorporar procedementos para enriquecer
os textos atendendo a aspectos discursivos,
lingüísticos e de estilo, con precisión léxica e
corrección ortográfica e gramatical.

As alumnas e os alumnos revisarán os
seus textos para mellorar a súa estrutura,
utilizar o vocabulario máis preciso e
lograr un resultado máis claro e eficaz.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de
maneira creativa, adoptando un punto de vista
crítico e respectando os principios de propiedade
intelectual.

O alumnado reorganizará a información
de distintas fontes de información e
sintetizaráa en esquemas propios, de
xeito que a comunique de maneira
creativa e respectuosa coa propiedade
intelectual.

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira
progresivamente autónoma e facer propostas de
mellora argumentando as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística coa metalinguaxe
específica.

O alumnado deberá utilizar
axeitadamente os dicionarios e manuais
de consulta para mellorar os textos
propios desde o punto de vista estilístico.

TI 20

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais de certa complexidade, avaliando a súa
calidade, fiabilidade e eficacia e a idoneidade da
canle utilizada.

O alumnado valorará nos textos orais do
ámbito social e persoal a utilidade da
información, a claridade expositiva, a
dicción e a linguaxe corporal.

CA2.6 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais
relacionándoos coa busca da información.

Como mínimo, o alumnado deberá ser
consciente dos riscos de desinformación,
manipulación e vulneración da
privacidade na Rede.

CA3.1 - Realizar exposicións orais de certa extensión
e complexidade con diferente grao de planificación
sobre temas de interese persoal, social, educativo e
profesional axustándose ás convencións propias dos
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia
e cohesión e co rexistro adecuado en diferentes
soportes, utilizando de maneira eficaz recursos
verbais e non verbais.

O alumnado realizará unha exposición
oral de tres minutos sobre un tema
educativo con fluidez e coherencia,
utilizando o rexistro adecuado. Prestará
atención á dicción, á quinésica e á
proxémica.

CA3.2 - Participar de maneira activa e adecuada en
interaccións orais informais, no traballo e en
situacións orais formais de carácter dialogado,
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación conversacional e de cortesía
lingüística.

O alumnado deberá manter unha actitude
de escoita activa  e estratexias de
cortesía lingüística.

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e a procura de consensos,
abranguendo o ámbito persoal, educativo e social.

No traballo en grupo, os alumnos e as
alumnas deberán chegar a acordos de
maneira pacífica, mediante o uso dunha
argumentación eficaz, respectando en
todo momento a diversidade de opinións.

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: compoñentes do feito comunicativo.
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Contidos

- 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 persoal: a conversación, con especial atención aos
actos de fala que ameazan a imaxe do interlocutor (a discrepancia, a queixa, a orde, a reprobación).

- 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. A intención do emisor. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. Valoración da
forma e do contido do texto.

-      Alfabetización informacional: procura e selección da información con criterios de fiabilidade, calidade e
pertinencia; análise, valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      A expresión da subxectividade en textos de carácter expositivo. Identificación das variacións das formas
deícticas (fórmulas de confianza e cortesía) en relación coas situacións de comunicación.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos:
compoñentes do feito comunicativo.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta os 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.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Creación de secuencias textuais, con especial atención ás expositivas.

-      Xéneros discursivos do ámbito social. Produción de textos propios das redes sociais e medios de comunicación.
Etiqueta dixital.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal e formal. Cooperación conversacional e cortesía lingüística.
Escoita activa, asertividade 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 notas, esquemas,
mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

-      Alfabetización mediática e informacional: reorganización e síntese da información en esquemas propios e
transformación en coñecemento; comunicación e difusión de maneira creativa e respectuosa coa propiedade
intelectual. Utilización de plataformas virtuais e recursos na Rede para a realización de proxectos escolares.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      A expresión da subxectividade en textos de carácter expositivo. Uso das variacións das formas deícticas
(fórmulas de confianza e cortesía) en relación coas situacións de comunicación.

-      Mecanismos de cohesión. Emprego de conectores textuais distributivos, de orde, contraste e explicación.
Mecanismos de referencia interna, gramaticais e léxicos (nominalizacións e hiperónimos de significado abstracto).

-      Uso coherente das formas verbais nos textos. Correlación temporal na coordinación e subordinación de
oracións, e no discurso relatado.

9

Título da UDUD

O reflexo dramático das experiencias.

Duración

10
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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 escritos e multimodais de certa
complexidade, realizando as inferencias necesarias e
con diferentes propósitos de lectura.

O alumnado será capaz de comprender e
analizar as ideas fundamentais dos textos
literarios, interpretando correctamente a
intencionalidade do emisor e a situación
comunicativa descrita na obra.

CA4.3 - Valorar criticamente o contido e a forma de
textos literarios de certa complexidade avaliando a
súa calidade, así como a eficacia dos procedementos
lingüísticos empregados.

En textos de certa complexidade, o
alumnado deberá localizar os principais
recursos expresivos e características da
linguaxe literaria presentes neles e
valorar o seu efecto sobre o receptor.

CA4.6 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico, atendendo á configuración e á
evolución dos xéneros e subxéneros literarios.

O alumnado será capaz de interpretar
correctamente os textos lidos,
vinculándoos ao contexto da obra, á
corrente literaria á que pertence e ás
características dos xéneros e subxéneros
estudados.

TI 20

CA1.3 - Identificar e evitar 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 evitará os prexuízos e
estereotipos lingüísticos e terá que
identificar, como mínimo, os elementos
verbais que resulten discriminatorios.

CA4.1 - Participar de maneira activa e adecuada en
interaccións orais informais, no traballo e en
situacións orais formais de carácter dialogado (como
actos culturais vinculados co circuíto literario e
lector), adoptando actitudes de escoita activa e
estratexias de cooperación conversacional e de
cortesía lingüística.

O alumnado realizará unha escoita activa,
respectará as opinións alleas e exporá
con claridade expositiva e solidez
argumentativa as súas achegas arredor
do tratamento do amor na literatura e no
cine.

CA4.7 - Establecer de maneira progresivamente
autónoma 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 analizará axeitadadamente
as teorías amorosas presentes na
literatura clásica para reflexionar sobre os
mitos do amor romántico na actualidade e
a súa incidencia na educación en
igualdade.

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou
fragmentos significativos en que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

O alumnado abordará adecuadamente o
estudo comparativo da evolución
amorosa de famosas parellas literarias e
cinematográficas, presentando as súas
conclusións a través dunha exposición
multimedia.

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

Contidos

- Análise da propia biografía lingüística propia e da diversidade lingüística do centro e mais da localidade.

- Desenvolvemento sociohistórico das linguas de España.

- Desenvolvemento da reflexión interlingüística.
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Contidos

- Exploración e cuestionamento de prexuízos e estereotipos lingüísticos. Os fenómenos do contacto entre linguas:
bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística e diglosia dialectal.

- Indagación arredor dos dereitos lingüísticos e mais da súa expresión nas leis e declaracións institucionais.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir dunha
preselección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a práctica da lectura.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Expresión da experiencia lectora utilizando progresivamente unha metalinguaxe específica. Apropiación dos
textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal, lectora e cultural para establecer vínculos de maneira argumentada entre a
obra lida e aspectos da actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais. A lectura
compartida e a lectura dialóxica.

- Lectura guiada. Lectura de obras relevantes e fragmentos da literatura do patrimonio literario nacional e universal
inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e movementos artísticos.

-      Estratexias de utilización de información sociohistórica, cultural e artística básica para construír a interpretación
das obras literarias, en concreto, o achegamento ao contexto, á corrente literaria e ao autor ou autora, así como o
establecemento de parentescos literarios.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos orais, escritos ou multimodais, con outras
manifestacións artísticas e culturais e coas formas de ficción en función de temas, tópicos, estruturas e linguaxes.
Elementos de continuidade e de ruptura.

-      Estratexias para interpretar obras e fragmentos literarios a partir da integración dos diferentes aspectos
analizados e atendendo aos valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos. Lectura con perspectiva de
xénero. Visibilización do universo literario feminino. Literatura ambiental e ecolóxica.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión, apropiación
e oralización implicados.

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, agrupamentos flexibles, 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
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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 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.

-Realización dun obradoiro de lectura e escritura creativa na aula para o desenvolvemento de actividades que
vinculen as obras lidas con certos aspectos de actualidade, outros textos e manifestacións artísticas e culturais. A
partir da lectura das obras seleccionadas, deseñaranse catálogos ou menús literarios, produtos multimedia nas que
se condensen as reflexións e conclusións de lectura e coloquios literarios.

-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.
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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
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 multomodais 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).
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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
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/
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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/

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: comentario de texto e cuestionario tipo test. O comentario de texto avalía especificamente a
capacidade de comprensión e expresión escrita, e o test recolle os contidos curriculares básicos da materia a nivel de
2º de ESO.

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

15

UD 6

10

UD 7

10

UD 8

15

UD 9

10

Total

100

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

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).

Criterios de cualificación:
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A cualificación final  obtense a  partir  da media  aritmética  entre  as  notas  das  tres  avaliacións  trimestrais,  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 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

A recuperación da materia pendente  terá en conta o establecido na programación do curso correspondente para a
materia  de  Lingua  castelá  e  literatura  de  2º  da  ESO no  tocante  aos  criterios  de  avaliación  e  os  mínimos  de
consecución para superar a materia.

A recuperación  poderá realizarse a través de dúas probas escritas e da entrega obrigatoria de dous boletíns de
actividades.

- A 1º  proba parcial e a  entrega das actividades correspondentes á 1º parte realizarase no mes de xaneiro.

- A  2º  proba parcial  e a entrega das actividades correspondentes á 2º parte realizarase no mes de marzo.

As porcentaxes que se aplicarán a cada un dos instrumentos serán:

- Proba parcial: 80%

- Actividades: 20%

Para todo o alumnado que opte por non acollerse a este plan de traballo ou que non alcance unha cualificación de 5
nalgún dos parciais convocarase unha proba global  de recuperación durante o mes de xuño. A data desta proba será
fixada pola xefatura de estudos.

A superación da materia nun curso superior, significará o aprobado da materia suspensa no nivel inferior.

Durante o mes de outubro, o alumnado e as súas familias recibirán por escrito información detallada deste plan de
recuperación da materia pendente, unha vez asinado este documento pola nai, pai ou titores legais será remitido ao
centro.
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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, catro alumnos  reciben RE dentro da aula.

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.
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-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 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos

X

ET.2 - Educación cívica e en
valores X

ET.3 - Formación estética X X

ET.4 - Igualdade entre
mulleres e homes X

ET.5 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais X

ET.6 - Liberdade de expresión X X X

ET.7 - Fomento do espírito
crítico e científico X X X X

ET.8 - Comprensión lectora X X X X X X X X

ET.9 - Expresión escrita X X X X X X X X

UD 9

ET.1 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos

X

ET.2 - Educación cívica e en
valores X

ET.3 - Formación estética X

ET.4 - Igualdade entre
mulleres e homes
ET.5 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais

ET.6 - Liberdade de expresión X

ET.7 - Fomento do espírito
crítico e científico

ET.8 - Comprensión lectora X

ET.9 - Expresión escrita X
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Observacións:
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  desenvolver  tarefas
cooperativas de xeito interdisciplinar.

Celebración de efemérides como o Día do Libro e o
Día das Letras Galegas

Con estas actividades procúrase espertar a sensibilidade e a
curiosidade do alumnado ante as diferentes manifestacións
artísticas así como potenciar a súa creatividade..

Asistencia  a  diferentes  espectáculos:  teatero,
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 lingüística.

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 para os alumnos que así o requiren: reforzos ,
ACS , repetidores, alumnado con materias pendentes.
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.

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 ao cenrtro temporalmente a
través da aula virtual ou outros medios telemáticos.
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.

As probas de avaliación foron corrixidas no prazo establecido e entregadas ao alumnado para comentalas en clase.

Mantívose o contacto coas familias  para seren informadas do proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos e fillas.

Potenciouse a participación, a reflexión e o diálogo dentro da aula.

Participouse no Plan Lector do centroe en actividades programadas por outros grupos ou equipos docentes (EDLG,
Equipo de Biblioteca...)
Desenvolvéronse procedementos e actividades de recuperación para o alumnado con algunha avaliación suspensa
ou coa materia pendente de cursos anteriores.
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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.

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.
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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

3º ESOLingua estranxeira - Inglés

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

105Educación secundaria
obrigatoria

Sesións
semanais

3
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1. Introdución

A  presente  programación  didáctica  da  materia  de  Lingua  Inglesa  en  3º  ESO  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.

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

XThat¿s my world1 12 Talking about technology and making
suggestions. 5

XWild Nature2 12 Talking about the weather and repeated
actions in the past. 5

XThe taste test3 15 Talking about food and a TV show. 10

Curtain Up! X4 12 Talking about films and television and
making comparisons. 10

The big match X5 12 Talking about sports and sport events and
future actions. 10

Getting to know you X6 12 Talking about friendship and unreal
situations in the past. 10

XSee the world7 15 Talking about holidays and travels and
speculating about the present. 20

XNo time for crime8 15 Talking about crimes and creating passive
sentences. 30

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

That¿s my world

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

Extraer o sentido global e as ideas
principais de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns,
expresados de forma clara e na lingua
estándar.

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

Interpretar de forma guiada o contido  de
textos progresivamente máis complexos
propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe.

TI 60

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

Seleccionar e aplicar as estratexias e
coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender
o sentido xeral, e a información esencial
dos textos, buscando información veraz.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes
e adecuados á situación comunicativa
sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

 Redactar  textos de extensión media con
aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación sobre
asuntos cotiáns, de relevancia persoal ou
de interese público evitando o plaxio.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de
textos coherentes, cohesionados e
adecuados ás intencións comunicativas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
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.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para producir, revisar e
cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás
intencións comunicativas mostrando
respecto.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar
e ceder a palabra, solicitar e formular
aclaracións e explicacións.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas,
mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores e polas
linguas empregadas.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

 Aplicar estratexias que  faciliten a
comunicación e sirvan para explicar e
simplificar textos e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións
comunicativas, con apoios físicos ou
dixitais

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as
similitudes e diferenzas entre distintas linguas
reflexionando de maneira progresivamente
autónoma sobre o seu funcionamento.

Comparar as similitudes e diferenzas
entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma
sobre o seu funcionamento.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar estratexias e coñecementos de
mellora da capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira con apoio
doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Rexistrar, os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
seleccionando con axuda, as estratexias
básicas para superar esas dificultades e
consolidar o seu progreso.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, 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, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais,
rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos
humanos e adecuarse á diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira, favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida e unha cidadanía
comprometida coa sustentabilidade e os valores
democráticos.

 Valorar criticamente en relación cos
dereitos humanos e adecuarse á
diversidade lingüística, cultural e artística
propia de países onde se fala a lingua
estranxeira.

CA3.3 - Aplicar estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

 Aplicar estratexias para apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios
de xustiza, equidade e igualdade.

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

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común 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 permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común 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, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a 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 habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
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Contidos

- 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 de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común 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 e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común 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 de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación 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, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de 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 de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Estratexias de uso común de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

2

Título da UDUD

Wild Nature

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

Extraer o sentido global e as ideas
principais de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns,
expresados de forma clara e na lingua
estándar.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

Interpretar de forma guiada o contido  de
textos progresivamente máis complexos
propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe.

TI 60

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

Seleccionar e aplicar as estratexias e
coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender
o sentido xeral, e a información esencial
dos textos, buscando información veraz.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes
e adecuados á situación comunicativa
sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

Redactar  textos de extensión media con
aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación sobre
asuntos cotiáns, de relevancia persoal ou
de interese público evitando o plaxio.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de
textos coherentes, cohesionados e
adecuados ás intencións comunicativas.

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
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.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para producir, revisar e
cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás
intencións comunicativas mostrando
respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar
e ceder a palabra, solicitar e formular
aclaracións e explicacións.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas,
mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores e polas
linguas empregadas.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar estratexias que  faciliten a
comunicación e sirvan para explicar e
simplificar textos e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións
comunicativas, con apoios físicos ou
dixitais.

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as
similitudes e diferenzas entre distintas linguas
reflexionando de maneira progresivamente
autónoma sobre o seu funcionamento.

Comparar as similitudes e diferenzas
entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma
sobre o seu funcionamento.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar estratexias e coñecementos de
mellora da capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira con apoio
doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Rexistrar, os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
seleccionando con axuda, as estratexias
básicas para superar esas dificultades e
consolidar o seu progreso.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, 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, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais,
rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos
humanos e adecuarse á diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira, favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida e unha cidadanía
comprometida coa sustentabilidade e os valores
democráticos.

Valorar criticamente en relación cos
dereitos humanos e adecuarse á
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 estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

Aplicar estratexias para apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios
de xustiza, equidade e igualdade.

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

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común 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 permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común 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, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a 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 habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, 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 de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común 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 e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común 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 de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación 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, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de 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 de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Estratexias de uso común de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

3

Título da UDUD

The taste test

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

Extraer o sentido global e as ideas
principais de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns,
expresados de forma clara e na lingua
estándar.

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

Interpretar de forma guiada o contido  de
textos progresivamente máis complexos
propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe.

TI 60

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

Seleccionar e aplicar as estratexias e
coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender
o sentido xeral, e a información esencial
dos textos, buscando información veraz.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes
e adecuados á situación comunicativa
sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

Redactar  textos de extensión media con
aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación sobre
asuntos cotiáns, de relevancia persoal ou
de interese público evitando o plaxio.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de
textos coherentes, cohesionados e
adecuados ás intencións comunicativas.

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
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.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para producir, revisar e
cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás
intencións comunicativas mostrando
respecto.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar
e ceder a palabra, solicitar e formular
aclaracións e explicacións.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas,
mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores e polas
linguas empregadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar estratexias que  faciliten a
comunicación e sirvan para explicar e
simplificar textos e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións
comunicativas, con apoios físicos ou
dixitais.

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as
similitudes e diferenzas entre distintas linguas
reflexionando de maneira progresivamente
autónoma sobre o seu funcionamento.

Comparar as similitudes e diferenzas
entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma
sobre o seu funcionamento

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar estratexias e coñecementos de
mellora da capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira con apoio
doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Rexistrar, os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
seleccionando con axuda, as estratexias
básicas para superar esas dificultades e
consolidar o seu progreso.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, 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, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais,
rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos
humanos e adecuarse á diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira, favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida e unha cidadanía
comprometida coa sustentabilidade e os valores
democráticos.

Valorar criticamente en relación cos
dereitos humanos e adecuarse á
diversidade lingüística, cultural e artística
propia de países onde se fala a lingua
estranxeira.

CA3.3 - Aplicar estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

Aplicar estratexias para apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios
de xustiza, equidade e igualdade.

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

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
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Contidos

- coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común 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, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a 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 habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, 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 de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común 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 e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común 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 de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación 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, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.
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Contidos

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Estratexias de uso común de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4

Título da UDUD

Curtain Up!

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

Extraer o sentido global e as ideas
principais de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns,
expresados de forma clara e na lingua
estándar.

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

Interpretar de forma guiada o contido  de
textos progresivamente máis complexos
propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe.

TI 60

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

Seleccionar e aplicar as estratexias e
coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender
o sentido xeral, e a información esencial
dos textos, buscando información veraz.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes
e adecuados á situación comunicativa
sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

Redactar  textos de extensión media con
aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación sobre
asuntos cotiáns, de relevancia persoal ou
de interese público evitando o plaxio.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de
textos coherentes, cohesionados e
adecuados ás intencións comunicativas.

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
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.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para producir, revisar e
cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás
intencións comunicativas mostrando
respecto.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar
e ceder a palabra, solicitar e formular
aclaracións e explicacións.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas,
mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores e polas
linguas empregadas.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar estratexias que  faciliten a
comunicación e sirvan para explicar e
simplificar textos e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións
comunicativas, con apoios físicos ou
dixitais.

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as
similitudes e diferenzas entre distintas linguas
reflexionando de maneira progresivamente
autónoma sobre o seu funcionamento.

Comparar as similitudes e diferenzas
entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma
sobre o seu funcionamento.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar estratexias e coñecementos de
mellora da capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira con apoio
doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Rexistrar, os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
seleccionando con axuda, as estratexias
básicas para superar esas dificultades e
consolidar o seu progreso.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, 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, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais,
rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos
humanos e adecuarse á diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira, favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida e unha cidadanía
comprometida coa sustentabilidade e os valores
democráticos.

Valorar criticamente en relación cos
dereitos humanos e adecuarse á
diversidade lingüística, cultural e artística
propia de países onde se fala a lingua
estranxeira

CA3.3 - Aplicar estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

Aplicar estratexias para apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios
de xustiza, equidade e igualdade.

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

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común 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 permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
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Contidos

- 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, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a 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 habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, 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 de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común 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 e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común 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 de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación 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, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de 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 de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Estratexias de uso común de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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5

Título da UDUD

The big match

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

Extraer o sentido global e as ideas
principais de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns,
expresados de forma clara e na lingua
estándar.

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

Interpretar de forma guiada o contido  de
textos progresivamente máis complexos
propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe.

TI 60

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

Seleccionar e aplicar as estratexias e
coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender
o sentido xeral, e a información esencial
dos textos, buscando información veraz.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes
e adecuados á situación comunicativa
sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

Redactar  textos de extensión media con
aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación sobre
asuntos cotiáns, de relevancia persoal ou
de interese público evitando o plaxio.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de
textos coherentes, cohesionados e
adecuados ás intencións comunicativas.

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
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.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para producir, revisar e
cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás
intencións comunicativas mostrando
respecto.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar
e ceder a palabra, solicitar e formular
aclaracións e explicacións.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas,
mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores e polas
linguas empregadas.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar estratexias que  faciliten a
comunicación e sirvan para explicar e
simplificar textos e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións
comunicativas, con apoios físicos ou
dixitais.

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as
similitudes e diferenzas entre distintas linguas
reflexionando de maneira progresivamente
autónoma sobre o seu funcionamento.

Comparar as similitudes e diferenzas
entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma
sobre o seu funcionamento.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar estratexias e coñecementos de
mellora da capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira con apoio
doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Rexistrar, os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
seleccionando con axuda, as estratexias
básicas para superar esas dificultades e
consolidar o seu progreso.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, 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, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais,
rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos
humanos e adecuarse á diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira, favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida e unha cidadanía
comprometida coa sustentabilidade e os valores
democráticos.

Valorar criticamente en relación cos
dereitos humanos e adecuarse á
diversidade lingüística, cultural e artística
propia de países onde se fala a lingua
estranxeira.

CA3.3 - Aplicar estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

Aplicar estratexias para apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios
de xustiza, equidade e igualdade.

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

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común 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 permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común 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, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a expresión da
entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións
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Contidos

- temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, 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 de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común 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 e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común 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 de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación 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, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de 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 de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Estratexias de uso común de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

6

Título da UDUD

Getting to know you

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

Extraer o sentido global e as ideas
principais de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns,
expresados de forma clara e na lingua
estándar.

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

Interpretar de forma guiada o contido  de
textos progresivamente máis complexos
propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe.

TI 60

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

Seleccionar e aplicar as estratexias e
coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender
o sentido xeral, e a información esencial
dos textos, buscando información veraz.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes
e adecuados á situación comunicativa
sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

Redactar  textos de extensión media con
aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación sobre
asuntos cotiáns, de relevancia persoal ou
de interese público evitando o plaxio.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de
textos coherentes, cohesionados e
adecuados ás intencións comunicativas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
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.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para producir, revisar e
cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás
intencións comunicativas mostrando
respecto.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar
e ceder a palabra, solicitar e formular
aclaracións e explicacións.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas,
mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores e polas
linguas empregadas.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar estratexias que  faciliten a
comunicación e sirvan para explicar e
simplificar textos e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións
comunicativas, con apoios físicos ou
dixitais.

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as
similitudes e diferenzas entre distintas linguas
reflexionando de maneira progresivamente
autónoma sobre o seu funcionamento.

Comparar as similitudes e diferenzas
entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma
sobre o seu funcionamento.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar estratexias e coñecementos de
mellora da capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira con apoio
doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Rexistrar, os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
seleccionando con axuda, as estratexias
básicas para superar esas dificultades e
consolidar o seu progreso.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, 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, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais,
rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos
humanos e adecuarse á diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira, favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida e unha cidadanía
comprometida coa sustentabilidade e os valores
democráticos.

Valorar criticamente en relación cos
dereitos humanos e adecuarse á
diversidade lingüística, cultural e artística
propia de países onde se fala a lingua
estranxeira.

CA3.3 - Aplicar estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

Aplicar estratexias para apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios
de xustiza, equidade e igualdade.

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

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común 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 permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común 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, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a 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 habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
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Contidos

- 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 de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común 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 e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común 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 de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación 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, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de 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 de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Estratexias de uso común de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

7

Título da UDUD

See the world

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

Extraer o sentido global e as ideas
principais de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns,
expresados de forma clara e na lingua
estándar.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

Interpretar de forma guiada o contido  de
textos progresivamente máis complexos
propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe.

TI 60

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

Seleccionar e aplicar as estratexias e
coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender
o sentido xeral, e a información esencial
dos textos, buscando información veraz.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes
e adecuados á situación comunicativa
sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

Redactar  textos de extensión media con
aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación sobre
asuntos cotiáns, de relevancia persoal ou
de interese público evitando o plaxio.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de
textos coherentes, cohesionados e
adecuados ás intencións comunicativas.

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
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.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para producir, revisar e
cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás
intencións comunicativas mostrando
respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar
e ceder a palabra, solicitar e formular
aclaracións e explicacións.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas,
mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores e polas
linguas empregadas.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar estratexias que  faciliten a
comunicación e sirvan para explicar e
simplificar textos e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións
comunicativas, con apoios físicos ou
dixitais.

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as
similitudes e diferenzas entre distintas linguas
reflexionando de maneira progresivamente
autónoma sobre o seu funcionamento.

Comparar as similitudes e diferenzas
entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma
sobre o seu funcionamento.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar estratexias e coñecementos de
mellora da capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira con apoio
doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Rexistrar, os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
seleccionando con axuda, as estratexias
básicas para superar esas dificultades e
consolidar o seu progreso.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, 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, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais,
rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos
humanos e adecuarse á diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira, favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida e unha cidadanía
comprometida coa sustentabilidade e os valores
democráticos.

Valorar criticamente en relación cos
dereitos humanos e adecuarse á
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 estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

Aplicar estratexias para apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios
de xustiza, equidade e igualdade.

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

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común 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 permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común 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, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a 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 habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, 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 de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común 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 e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común 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 de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación 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, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de 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 de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Estratexias de uso común de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

8

Título da UDUD

No time for crime

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 41

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

Extraer o sentido global e as ideas
principais de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns,
expresados de forma clara e na lingua
estándar.

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

Interpretar de forma guiada o contido  de
textos progresivamente máis complexos
propios dos ámbitos das relacións
interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar estratexias que  faciliten a
comunicación e sirvan para explicar e
simplificar textos e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións
comunicativas, con apoios físicos ou
dixitais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 59

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

Seleccionar e aplicar as estratexias e
coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender
o sentido xeral, e a información esencial
dos textos, buscando información veraz.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes
e adecuados á situación comunicativa
sobre asuntos cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

Redactar  textos de extensión media con
aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación sobre
asuntos cotiáns, de relevancia persoal ou
de interese público evitando o plaxio.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de
textos coherentes, cohesionados e
adecuados ás intencións comunicativas.

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
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.

Seleccionar e aplicar coñecementos e
estratexias para producir, revisar e
cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás
intencións comunicativas mostrando
respecto.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, tomar
e ceder a palabra, solicitar e formular
aclaracións e explicacións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas,
mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores e polas
linguas empregadas.

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as
similitudes e diferenzas entre distintas linguas
reflexionando de maneira progresivamente
autónoma sobre o seu funcionamento.

Comparar as similitudes e diferenzas
entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma
sobre o seu funcionamento.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar estratexias e coñecementos de
mellora da capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira con apoio
doutros participantes e de soportes
analóxicos e dixitais.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Rexistrar, os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
seleccionando con axuda, as estratexias
básicas para superar esas dificultades e
consolidar o seu progreso.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, 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, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais,
rexeitando calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns.

CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos
humanos e adecuarse á diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira, favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida e unha cidadanía
comprometida coa sustentabilidade e os valores
democráticos.

Valorar criticamente en relación cos
dereitos humanos e adecuarse á
diversidade lingüística, cultural e artística
propia de países onde se fala a lingua
estranxeira.

CA3.3 - Aplicar estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

Aplicar estratexias para apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e
democráticos e respectando os principios
de xustiza, equidade e igualdade.

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

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

23/12/2022 12:37:30 Páxina 40de33



Contidos

- Estratexias de uso común 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 permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común 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, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a 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 habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, 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 de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

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

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común 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 e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común 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 de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación 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, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.
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Contidos

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

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

- Estratexias de uso común 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.

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 3 (Student's book and workbook)

Recursos audiovisuais auténticos

Equipos informáticos (individuais proporcionados polo sistema de ensino-aprendizaxe e-dixgal)
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Plataformas virtuais de aprendizaxe (e-dixgal e Esemtia)

Fichas de actividades de consolidación e reforzo

Os materiais e recursos utilizados serán variados, en formato analóxico e dixital. 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 dalgún 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

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

20

UD 8

30

Total

100

Proba
escrita 40 40 40 40 40 40 40 41 40

Táboa de
indicadores 60 60 60 60 60 60 60 59 60

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

 Das distintas probas realizadas dentro dun trimestre obterase unha nota media  que será a nota trimestral. A nota
final será a media da das tres avaliacións.

A cualificación trimestral conformarase coa seguinte ponderación:

1. COMPRENSIÓN ORAL E  ESCRITA (CA1.1 + CA 1.2 + CA 1.3):  35%

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

completar, preguntas de relacionar e preguntas de resposta curta.

2. PRODUCIÓN ORAL (CA1.4) e INTERACCIÓN (CA1.7 + CA1.8): 20%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas/guía de corrección.

3. PRODUCIÓN ESCRITA (CA1.5 + CA1.6) e INTERCULTURALIDADE (CA3.1 + CA3.2 + CA3.3) e : 45%

Instrumentos de avaliación:  Rúbricas/guía de corrección.

Criterios de cualificación:
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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.

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
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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
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 - A comunicación
audiovisual. X

ET.4 - A competencia dixital. X 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

ET.8 - A educación para a
saúde X X

ET.9 - O respecto mutuo e a
cooperación entre iguais. X X X X X X X X

ET.10 - A educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable.

X X
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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.

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

2º Trimestre: Sesión de teatro ou cinema en inglés

 O alumnado lerá e fará actividades sobre un libro adaptado
ao seu nivel.

2º Trimestre: Lectura dun libro en inglés

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 á 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.
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 As reflexións sobre o proceso de aprendizaxe levaranse a cabo de xeito individual en todo momento e de xeito
grupal nas sesións de avaliación, nas reunións de departamento así como nas de ciclo e nos claustros de profesores.

Descrición:

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 semanais 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 items 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.

O  seguimento  da  pogramación  farase  a  través  da  aplicación  PROENS  ao  remate  de  cada  unidade  didáctica,
referenciando cada elemento relevante nas mesmas (temporalización, secuenciación,  grao de cumprimento e
propostas de mellora).

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 3º deESO, 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 progresivamenteautónomo.

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. Aparecendistribuídos 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
3º de ESO os catro bloques concrétanse en nove 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 dezaseis alumnos e

alumnas , catro deles reciben RE dentro da aula,.

En  xeral,  o  nivel  socio-económico  e  cultural  do  alumnado  e  as  súas  familias  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 rapaces e rapazas.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias
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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

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
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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

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

XA orixe de todas as historias.1 12Nesta primeira unidade afondaremos
nas orixes da lingua galega. 11
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA orixe de todas as historias.1 12

Coñeceremos os trazos da lingua que
falaban aquelas sociedades tribais que
acabaron por dar paso ás complexas
sociedades estamentais do medievo.
Ademais, pescudaremos arredor da
prolífica literatura cortesá que nos
regalou a Idade Media, que se
mesturou coa tradición oral popular.
Foi precisamente a literatura de
tradición oral a que nos deixou unha
colección de lendas e seres míticos
que tamén coñeceremos.

11

XUn camiño inseparable.2 12

Galego e portugués transitan por unha
verea que teima en conducilos cara ao
mesmo destino. Nesta unidade
veremos como o xenio creador de
ambos pobos se traduciu nunha das
mostras máis marabillosas da historia
da humanidade: a literatura medieval
galego-portuguesa. Esta época
medieval, na que galego e portugués
constituían unha mesma unidade
lingüística, volve deitar as súas redes
sobre o presente, así, desde o século
XX volveron revitalizarse as posicións
de quen defende que as dúas linguas
deben camiñar da man cara ao futuro.
Para iso, o galego debe integrarse no
ámbito da lusofonía, o que lle
pertence pola orde natural. Por outra
parte, nesta unidade estudaremos as
unidades lingüísticas fundamentais e
os seus trazos, ademais de revisar a
acentuación diacrítica.

11

XUnha corte con dúas caras...3 11

Nesta unidade completaremos a
panorámica xeral da literatura
medieval galego-portuguesa co
estudo das cantigas de escarnio e
maldizer e co proxecto rexio das
Cantigas de Santa María, alén doutras
producións líricas marxinais no
conxunto da lírica galega e un breve
estudo da prosa medieval. Tamén nos
deteremos noutros temas: a
alimentación e o léxico autóctono que
debemos coñecer e potenciar, os
mecanismos de creación de palabras,
o coñecemento do substantivo e o
adxectivo... Para rematar,
repasaremos as regras que rexen o
uso das maiúsculas e as minúsculas,
pois son moi necesarias para
redactarmos escritos competentes e cun
estilo coidado.

11
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

A historia dun  desafiuzamento
forzoso. X4 12

Nesta cuarta unidade achegámos á
etapa máis dura vivida pola lingua
galega a nivel social e cultural: a súa
deposición en beneficio do castelán
nos ámbitos cultos. Esta realidade
creou o xerme de moitos prexuízos
lingüísticos que aínda operan na
actualidade. Porén, grazas ao labor de
ilustrados e ilustradas puido verse a
luz ao final do túnel. Tamén teremos
cabida nesta unidade para o
tratamento de cuestións referidas ao
léxico (redes sociais), ao texto
(tipoloxías e modalidades textuais), ao
funcionamento da lingua (os
pronomes) e á ortografía (uso da
puntuación).

11

O reverdecer da nosa literatura. X5 12

Nesta quinta unidade coñeceremos
algúns dos proxectos que
consolidaron o comezo da
recuperación cultural que comezou no
século XVIII e que se vai confirmar no
século XX. Así e todo, no eido social,
no económico e nalgunhas parcelas
importantes do lingüístico, este século
deita algunhas sombras inquedantes
para Galicia, pois o fenómeno
diglósico apaña unha forza evidente.
Trataremos tamén cuestións de léxico
(cinema e teatro) e de reflexión sobre
a lingua centrándonos no pronome
persoal e na ortografía coa análise
dos dous puntos, os puntos suspensivos e
as aspas.

12

Sempre nos quedará Padrón. X6 11

Esta unidade é a que se lle adica a
Rosalía de Castro, traballaremos
textos e visións da obra rosaliana que
intentan ampliar as miras cara a
algúns aspectos da súa obra.
Trataremos cuestións relacionadas co
léxico (radio e televisión), trazaremos
unha panorámica xeral sobre os
textos dos medios de comunicación.
En canto á reflexión sobre a lingua
realizaremos o estudo do verbo e na
ortografía finalizaremos a análise dos
signos de puntuación cunha terceira
entrega referida aos signos de
interrogación, ás parénteses e aos
trazos (raia e guión).

11

XOs tempos son chegados.7 12

A sétima unidade adicarémola a
Eduardo Pondal, o bardo galego.
Ademais da panorámica xeral da súa
obra, deterémonos nalgún dos seus
textos máis representativos, incluído

11
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XOs tempos son chegados.7 12

a letra do himno galego e a historia da
súa xénese. No referente ao léxico
abordaremos o campo da toponimia e
a súa relación co medio natural. A
respecto das tipoloxías ou
modalidades textuais estudaremos os
textos da vida académica, de
importancia fundamental no traballo
competencial. Por último,
introduciremos a análise das
unidades lingüísticas e na ortografía
traballaremos con algunhas palabras
dubidosas en canto á súa grafía.

11

XProgreso ou barbarie: un pobo
apreixado.8 12

Esta unidade adicarémoslla a Manuel
Curros Enríquez. A perspectiva cívica
e de denuncia de Curros entronca,
tamén, con algúns fenómenos
derivados das linguas en contacto
asociados, en xeral, ao conflito
lingüístico. No referente ao léxico,
trataremos desta volta a terminoloxía
deportiva; canto ás modalidades
textuais, deterémonos no texto
publicitario. Remataremos a unidade
analizando os complementos do
predicado e a grafía dubidosa dalgúns
grupos consonánticos

11

XA lingua que nos viu nacer.9 11

Na derradeira unidade abordaremos o
traballo de todos os autores e autoras
que axudaron a consolidar o
Rexurdimento da cultura galega e que
inxustamente foron moitas veces
esquecidos. Coñeceremos o
panorama da ciencia en galego, cos
seus avances e atrancos no camiño;
saberemos máis sobre o texto
electrónico e as vantaxes que
presenta; distinguiremos a oración da
cláusula e adentrarémonos nestas
unidades; resolveremos, finalmente,
máis dubidas sobre esta carreira de
obstáculos que semella ser a ortografía.

11

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

A orixe de todas as historias.

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Recoñecer e valorar, a partir da explicación
sobre o desenvolvemento histórico do galego e do
portugués, as semellanzas e diferenzas entre as
dúas linguas, identificando e contrastando algúns
dos seus trazos morfolóxicos máis salientables e
ampliando o repertorio léxico básico en lingua
portuguesa.

O alumnado, como mínimo, sabe explicar
a historia da nosa lingua, a
parte diferencial da historia da lingua
portuguesa e identifica en textos as
diferenzas entre ambas linguas.
ambas linguas e coñece
léxico básico portugués

CA2.4 - Comprender, valorar criticamente e
interpretar o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante e a intención do emisor
de textos escritos e multimodais de certa
complexidade que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando as inferencias necesarias e
avaliando a súa calidade e fiabilidade, así como a
eficacia dos procedementos lingüísticos
empregados.

O alumnado, como mínimo, valora
criticamente o sentido global  dun texto e
a relación entre as súas partes así como a
intencionalidade do emisor.

CA2.8 - Revisar os textos propios de maneira
progresivamente autónoma e facer propostas de
mellora argumentando as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística coa metalinguaxe
específica e identificar e aclarar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

O alumnado redacta aun texto escrito sen
erros propios da falta de lectura atenta
(p.ex. letras repetidas, repetición de
palabras...).

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,
valorando o dominio do sistema fonético-fonolóxico,
o uso do léxico tradicional e as construcións
morfosintácticas máis xenuínas (infinitivo persoal,
dativo de solidariedade etc).

O alumnado , como mínimo,  aplica as
regras de acentuación nos seus propios
textos.

TI 20

CA2.1 - Comprender e valorar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a intención do
emisor en textos orais e multimodais de certa
complexidade de diferentes ámbitos, analizando a
interacción entre os diferentes códigos e avaliando a
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da
canle utilizada, así como a eficacia dos
procedementos comunicativos empregados.

O alumnado deberá, como mínimo,
comprender o sentido global, a estrutura
e a información máis relevante de textos
orais e multimodais.

CA4.3 - 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 a
metalinguaxe específica.

O alumnado, como mínimo sabe explicar
as características que diferencian a lingua
oral e a lingua escrita valéndose de
exemplificacións propias.

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

Contidos

- Análise da propia biografía e da diversidade lingüística do alumnado do centro e da localidade.

- Desenvolvemento sociohistórico da lingua galega e portuguesa.

23/12/2022 12:37:32 Páxina 34de9



Contidos

- Desenvolvemento de nocións básicas do portugués. Semellanzas e diferenzas morfolóxicas entre o galego e o
portugués. Ampliación do vocabulario de uso cotián. As relacións históricas e políticas entre Galicia e Portugal.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Propiedades textuais: coherencia, cohesión e adecuación.

- Procesos de produción, 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 informa-ción
relevante. A intención do emisor. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. Va-loración
da forma e do contido do tex

- Alfabetización mediática e informacional: procura e selección da información con criterios de fiabilidade, cali-dade
e pertinencia; análise, valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios e trans-formación
en coñecemento; comunica

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuais distributivos, de orde, contraste, explicación. Mecanismos de
referencia interna, gramaticais e léxicos (nominalizacións e hiperónimos de significado abstracto).

- 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.

- Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramáticas, en formato físico ou
electrónico, para obter información gramatical básica.

2

Título da UDUD

Un camiño inseparable.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.2 - Realizar exposicións orais de certa extensión
e complexidade con diferente grao de planificación
sobre temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e
cohesión e co rexistro adecuado en diferentes
soportes, utilizando de maneira eficaz recursos
verbais e non verbais.

O alumnado, como mínimo, realiza e
explica un esquema, un resumo e
un mapa conceptual a partir dun texto
dado e define algúns dos termos
aparecidos nel.

CA2.5 - Planificar a redacción de 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 axeitado.

O alumnado ,como mínimo, entrega un
texto sobre un tema de libre elección
debidamente revisado e presentado que
resulte coherente e cohesionado.

CA3.1 - omprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais de certa
complexidade que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando as inferencias necesarias e
con diferentes propósitos de lectura.

O alumnado comenta unha cantiga de
amigo, identificando o tema, símbolos,
estrutura e recursos formais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Explicar a interpretación das obras lidas a
partir da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra e das
relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico, atendendo á configuración e á
evolución dos xéneros e subxéneros literarios.

O alumnado, como mínimo comenta os
aspectos máis salientables dunha cantiiga
de amor e é capaz de explicar a partir
dela a teoría do amor cortés.

CA4.2 - Revisar os textos propios de maneira
progresivamente autónoma e identificar e aclarar
algúns problemas de comprensión lectora utilizando
os coñecementos explícitos sobre a lingua e o seu
uso.

O alumnado, como mínimo, revisa os seus
textos tanto lingüística como
literariamente de maneira que neles non
se poidan detectar erros debidos á falta
da revisión apropiada.

TI 20

CA2.3 - Participar de maneira activa e adecuada en
interaccións orais informais e en situacións orais
formais de carácter dialogado, mantendo actitudes
de escoita activa e estratexias de cooperación
conversacional e de cortesía lingüística.

O alumnado demostra as súas actitudes
de escoita activa e as súas
estratexias de cooperación
conversacional e de cortesía lingüística.

CA4.4 - Formular xeneralizacións sobre algúns
aspectos do funcionamento da lingua a partir da
observación, a comparación e a transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
a procura de contraexemplos, utilizando a
metalinguaxe específica e consultando de maneira
progresivamente autónoma dicionarios, manuais e
gramáticas en distintos formatos.

O alumnado, como mínimo, realiza buscas
avanzadas no dicionario da lingua dunha
maneira correcta para responder a
necesidades lingüísticas concretas.

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 icónica. Valoración da forma e do contido do texto.

- 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 procesadores de texto e correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma 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, lectora e cultural para establecer vínculos de maneira argumentada 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 do patrimonio literario galego e mostras do
lusófono inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e move-mentos
artísticos.

- Relación e comparación dos textos lidos con outros textos orais, escritos ou multimodais, con outras manifes-
tacións artísticas e culturais e coas novas formas de ficción en función de temas, tópicos, estruturas e lingua-xes.
Elementos de continuidade e d

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión, apropia-ción e
oralización 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.
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Contidos

- Distinción entre a forma (categoría gramatical) e a función das palabras e consolidación dos procedementos léxicos
(afixos) e sintácticos para a mudanza de categoría. A coordinación.

- Procedementos de adquisición e formación de palabras. Reflexión sobre as mudanzas no seu significado, as
relacións semánticas entre palabras e os seus valores denotativos e connotativos en función do contexto e do
propósito comunicativo.

- Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramáticas, en formato físico ou
electrónico, para obter información gramatical básica.

3

Título da UDUD

Unha corte con dúas caras...

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.5 - Planificar a redacción de 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 axeitado.

O alumnado ,como mínimo, entrega un
texto argumentativo sobre as redes
sociais  que respecta as características
dese xénero textual.

CA3.2 - Valorar criticamente o contido e a forma de
textos de certa complexidade avaliando a súa
calidade e fiabilidade, así como a eficacia dos
procedementos lingüísticos empregados.

O alumnado, como mínimo, comprende e
analiza nunha cantiga medieval a
finalidade, a temática, as personaxes, o
xénero e subxénero de maneira
satisfactoria.

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,
valorando o dominio do sistema fonético-fonolóxico,
o uso do léxico tradicional e as construcións
morfosintácticas máis xenuínas (infinitivo persoal,
dativo de solidariedade etc).

O alumnado coñece e utiliza os principais
mecanismos de formación de palabras ,
con especial atención á derivación e a
parasíntese.

CA4.3 - 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 a
metalinguaxe específica.

O alumnado comprende as relacións
semánticas entre palabras e os seus
valores denotativos e connotativos en
función do contexto e o propósito
comunicativo.

TI 20

CA3.3 - Ler de maneira autónoma textos
seleccionados en función dos propios gustos,
intereses e necesidades e deixar constancia do
progreso do propio itinerario lector e cultural
explicando os criterios de selección das lecturas, as
formas de acceso á cultura literaria e a experiencia
da lectura.

O alumnado selecciona as súas propias
lecturas utilizando de maneira autónoma
a biblioteca escolar.

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.
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Contidos

- Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da informa-ción
relevante. A intención do emisor. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. Va-loración
da forma e do contido do tex

- Interacción oral e escrita de carácter informal e formal: cooperación conversacional e cortesía lingüística. Es-coita
activa, asertividade e resolución dialogada dos conflitos.

- 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, definici

- Alfabetización mediática e informacional: procura e selección da información con criterios de fiabilidade, cali-dade
e pertinencia; análise, valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios e trans-formación
en coñecemento; comunica

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma 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 que inclúan autoras e autores galegos e, en menor
medida, do ámbito lusófono a partir da utilización autónoma da biblioteca escolar e pública dispoñible.

- Expresión da experiencia lectora utilizando progresivamente unha metalinguaxe específica. Apropiación dos textos
lidos a través de distintas formas de recreación.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura do patrimonio literario galego e mostras do
lusófono inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e move-mentos
artísticos.

- Estratexias de utilización de información sociohistórica, cultural e artística básica para construír a interpreta-ción
das obras literarias.

- Estratexias para interpretar obras e fragmentos literarios a partir da integración dos diferentes aspectos anali-
zados e atendendo aos valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos, con especial atención ás lec-turas
que promovan a defensa do

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión, apropia-ción e
oralización implicados.

- 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.

- Recoñecemento da lingua como sistema e das 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 pala-bras,
compoñentes das oracións ou conexió

- Distinción entre a forma (categoría gramatical) e a función das palabras e consolidación dos procedementos léxicos
(afixos) e sintácticos para a mudanza de categoría. A coordinación.

- Procedementos de adquisición e formación de palabras. Reflexión sobre as mudanzas no seu significado, as
relacións semánticas entre palabras e os seus valores denotativos e connotativos en función do contexto e do
propósito comunicativo.

4

Título da UDUD

A historia dun  desafiuzamento forzoso.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.5 - Planificar a redacción de 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 axeitado.

O alumnado ,como mínimo, entrega un
texto descritivo   que respecta as
características dese xénero textual.

CA2.6 - ocalizar, seleccionar e contrastar información
de maneira progresivamente autónoma 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, como mínimo, localiza
posibles manipulacións en contidos
procedentes dos medios de
comunicación.

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, como mínimo, realiza por
escrito unha reflexión coherente sobre as
posibles manipulacións nas canles de
transmisión de información.

CA3.6 - Establecer de maneira progresivamente
autónoma 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 lector na lectura.

O alumnado, como mínimo, relaciona a
obra lida con outras manifestacións
artísticas e culturais en canto á súa
temática e forma.

CA4.2 - Revisar os textos propios de maneira
progresivamente autónoma e identificar e aclarar
algúns problemas de comprensión lectora utilizando
os coñecementos explícitos sobre a lingua e o seu
uso.

O alumnado, como mínimo, revisa os seus
textos tanto lingüística como
literariamente de maneira que neles non
se poidan detectar erros debidos á falta
da revisión apropiada.

CA4.3 - 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 a
metalinguaxe específica.

O alumnado, como mínimo, usa con
propiedade os determinantes, as súas
contraccións e valores especiais.

TI 20

CA1.2 - Valorar a lingua catalá, analizando as súas
características máis básicas para coñecer e
comprender a realidade lingüística de España.

O alumnado, como mínimo, identifica os
trazos máis característicos da lingua
catalá.

CA3.4 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica, lectora e cultural.

O alumnado, como mínimo, relaciona o
sentido da obra lida coa súa propia
experiencia biográfica, lectora e cultural.

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

Contidos

- Valoración e comprensión das principais características do catalán e das súas variantes.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Secuencias textuais básicas, con especial atención ás expositivas.

- Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversación, con especial atención aos actos de fala que
implican controversia co interlocutor (a discrepancia, a queixa, a orde, a reprobación).

- Xéneros discursivos propios do ámbito educativo (explicación, exposición...).
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Contidos

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Os signos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir dunha prese-
lección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia práctica da lectura.

- Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais, enmar-cando
de maneira básica as obras nos xéneros e subxéneros literarios.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura do patrimonio literario galego e mostras do
lusófono inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e move-mentos
artísticos.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión, apropia-ción e
oralización 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.

- Recoñecemento da lingua como sistema e das 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 pala-bras,
compoñentes das oracións ou conexió

- Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramáticas, en formato físico ou
electrónico, para obter información gramatical básica.

5

Título da UDUD

O reverdecer da nosa literatura.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA2.4 - Comprender, valorar criticamente e
interpretar o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante e a intención do emisor
de textos escritos e multimodais de certa
complexidade que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando as inferencias necesarias e
avaliando a súa calidade e fiabilidade, así como a
eficacia dos procedementos lingüísticos
empregados.

O alumnado, como mínimo,  comprende o
sentido global e estrutura dun texto
escrito da vida cotiá (convocatoria, acta
ou regulamento).

CA3.1 - omprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais de certa
complexidade que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando as inferencias necesarias e
con diferentes propósitos de lectura.

O alumnado, como mínimo, comprende e
analiza un poema do Prerrexurdimento.

CA3.5 - Explicar a interpretación das obras lidas a
partir da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra e das
relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico, atendendo á configuración e á
evolución dos xéneros e subxéneros literarios.

O alumnado, como mínimo, comprende
as características principais das etapas do
Prerrexurdimento e do Rexurdimento
literario e cultural.
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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,
valorando o dominio do sistema fonético-fonolóxico,
o uso do léxico tradicional e as construcións
morfosintácticas máis xenuínas (infinitivo persoal,
dativo de solidariedade etc).

O  alumnado, como mínimo, usa con
propiedade os pronomes galegos, con
especial atención aos pronomes persoais.

TI 35

CA2.1 - Comprender e valorar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a intención do
emisor en textos orais e multimodais de certa
complexidade de diferentes ámbitos, analizando a
interacción entre os diferentes códigos e avaliando a
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da
canle utilizada, así como a eficacia dos
procedementos comunicativos empregados.

O alumnado, como mínimo,  comprende o
sentido global e estrutura dun texto oral
da vida cotiá (convocatoria, acta ou
regulamento).

CA2.2 - Realizar exposicións orais de certa extensión
e complexidade con diferente grao de planificación
sobre temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e
cohesión e co rexistro adecuado en diferentes
soportes, utilizando de maneira eficaz recursos
verbais e non verbais.

O alunmnado, como mínimo, realiza unha
exposición de tres minutos sobre un tema
previamente acordado.

CA4.4 - Formular xeneralizacións sobre algúns
aspectos do funcionamento da lingua a partir da
observación, a comparación e a transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
a procura de contraexemplos, utilizando a
metalinguaxe específica e consultando de maneira
progresivamente autónoma dicionarios, manuais e
gramáticas en distintos formatos.

O alumnado, como mínimo,  fará un uso
autónomo dicionarios, manuais e
gramáticas en distintos formatos.

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

Contidos

- Xéneros discursivos desde o punto de vista produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- 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.

- 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, definici

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- A expresión da subxectividade en textos de carácter expositivo. Identificación e uso das variacións das formas
deícticas (fórmulas de confianza e cortesía) en relación coas situacións de comunicación.

- Recursos lingüísticos para adecuar o rexistro á situación de comunicación. Procedementos explicativos bási-cos. A
aposición.

- Os signos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.
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Contidos

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma 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 utilizando progresivamente unha metalinguaxe específica. Apropiación dos textos
lidos a través de distintas formas de recreación.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura do patrimonio literario galego e mostras do
lusófono inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e move-mentos
artísticos.

- Relación e comparación dos textos lidos con outros textos orais, escritos ou multimodais, con outras manifes-
tacións artísticas e culturais e coas novas formas de ficción en función de temas, tópicos, estruturas e lingua-xes.
Elementos de continuidade e d

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión, apropia-ción e
oralización 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.

- Recoñecemento da lingua como sistema e das 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 pala-bras,
compoñentes das oracións ou conexió

6

Título da UDUD

Sempre nos quedará Padrón.

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.1 - Comprender e valorar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a intención do
emisor en textos orais e multimodais de certa
complexidade de diferentes ámbitos, analizando a
interacción entre os diferentes códigos e avaliando a
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da
canle utilizada, así como a eficacia dos
procedementos comunicativos empregados.

O alumnado deberá, como mínimo,
comprender o sentido global, a estrutura
e a información máis relevante de textos
orais e multimodais.

CA3.2 - Valorar criticamente o contido e a forma de
textos de certa complexidade avaliando a súa
calidade e fiabilidade, así como a eficacia dos
procedementos lingüísticos empregados.

O alumnado, como mínimo, comprende e
analiza un poema de Rosalía de Castro
aplicando un modelo traballado na clase.

CA3.6 - Establecer de maneira progresivamente
autónoma 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 lector na lectura.

O alumnado, como mínimo, fará unha
lectura  con perspectiva de xénero dun
texto en prosa de Rosalía de Castro.
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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,
valorando o dominio do sistema fonético-fonolóxico,
o uso do léxico tradicional e as construcións
morfosintácticas máis xenuínas (infinitivo persoal,
dativo de solidariedade etc).

O  alumnado, como mínimo, usa con
propiedade as formas verbais, con
especial atención aosverbos irregulares.

CA4.2 - Revisar os textos propios de maneira
progresivamente autónoma e identificar e aclarar
algúns problemas de comprensión lectora utilizando
os coñecementos explícitos sobre a lingua e o seu
uso.

O alumnado, como mínimo, revisa os seus
textos tanto lingüística como
literariamente de maneira que neles non
se poidan detectar erros debidos á falta
da revisión apropiada.

TI 20

CA1.4 - Elaborar traballos de investigación de
maneira progresivamente autónoma en diferentes
soportes sobre diversos temas de interese
académico, persoal ou social partindo da información
seleccionada.

O alumnado deberá seleccionar
información para elaborar un pequeno
traballo de investigación sobre un tema
proposto.

CA2.3 - Participar de maneira activa e adecuada en
interaccións orais informais e en situacións orais
formais de carácter dialogado, mantendo actitudes
de escoita activa e estratexias de cooperación
conversacional e de cortesía lingüística.

O alumnado demostra as súas actitudes
de escoita activa e as súas
estratexias de cooperación
conversacional e de cortesía lingüística.

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

Contidos

- Elaboración de traballos de investigación relacionados coa diversidade lingüística.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista 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 e ris-cos de
desinformación, noticias falsas, manipulación e vulneración da privacidade na Rede. Análise da imaxe e dos
elementos paratextuais dos texto

- Procesos de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

- Interacción oral e escrita de carácter informal e formal: cooperación conversacional e cortesía lingüística. Es-coita
activa, asertividade e resolución dialogada dos conflitos.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Uso coherente das formas verbais nos textos. Recoñecemento e utilización do infinitivo flexionado e do futuro de
subxuntivo. Contextos de uso.

- Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consul-ta e
de procesadores de texto e correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir dunha prese-
lección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia práctica da lectura.

- Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais, enmar-cando
de maneira básica as obras nos xéneros e subxéneros literarios.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura do patrimonio literario galego e mostras do
lusófono inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e move-mentos
artísticos.

- Estratexias de utilización de información sociohistórica, cultural e artística básica para construír a interpreta-ción
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Contidos

- das obras literarias.

- 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.

- Recoñecemento da lingua como sistema e das 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 pala-bras,
compoñentes das oracións ou conexió

- Procedementos de adquisición e formación de palabras. Reflexión sobre as mudanzas no seu significado, as
relacións semánticas entre palabras e os seus valores denotativos e connotativos en función do contexto e do
propósito comunicativo.

7

Título da UDUD

Os tempos son chegados.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.4 - Comprender, valorar criticamente e
interpretar o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante e a intención do emisor
de textos escritos e multimodais de certa
complexidade que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando as inferencias necesarias e
avaliando a súa calidade e fiabilidade, así como a
eficacia dos procedementos lingüísticos
empregados.

O alumnado, como mínimo, valora
criticamente o sentido global  dun texto e
a relación entre as súas partes así como a
intencionalidade do emisor.

CA3.1 - omprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais de certa
complexidade que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando as inferencias necesarias e
con diferentes propósitos de lectura.

o alumnado, como mínimo, comprende e
analiza un poema de Eduardo Pondal
aplicando un modelo traballado na clase.

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,
valorando o dominio do sistema fonético-fonolóxico,
o uso do léxico tradicional e as construcións
morfosintácticas máis xenuínas (infinitivo persoal,
dativo de solidariedade etc).

O alumnado, como mínimo, recoñece as
unidades sintácticas básicas.

TI 20

CA2.3 - Participar de maneira activa e adecuada en
interaccións orais informais e en situacións orais
formais de carácter dialogado, mantendo actitudes
de escoita activa e estratexias de cooperación
conversacional e de cortesía lingüística.

O alumnado demostra as súas actitudes
de escoita activa e as súas
estratexias de cooperación
conversacional e de cortesía lingüística.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Formular xeneralizacións sobre algúns
aspectos do funcionamento da lingua a partir da
observación, a comparación e a transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
a procura de contraexemplos, utilizando a
metalinguaxe específica e consultando de maneira
progresivamente autónoma dicionarios, manuais e
gramáticas en distintos formatos.

O alumnado, como mínimo,  fará un uso
autónomo dicionarios, manuais e
gramáticas en distintos formatos.

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.

- Alfabetización mediática e informacional: procura e selección da información con criterios de fiabilidade, cali-dade
e pertinencia; análise, valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios e trans-formación
en coñecemento; comunica

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma 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 e verbalización dos propios gustos e identidade lectora.

- 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 das oracións coordinadas. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e uso da terminoloxía sintáctica necesaria.

- Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramáticas, en formato físico ou
electrónico, para obter información gramatical básica.

8

Título da UDUD

Progreso ou barbarie: un pobo apreixado.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.9 - 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, como mínimo, analiza
satisfactoriamente a significación dos
elementos non verbais en mensaxes
publicitarias.

CA3.2 - Valorar criticamente o contido e a forma de
textos de certa complexidade avaliando a súa
calidade e fiabilidade, así como a eficacia dos
procedementos lingüísticos empregados.

O alumnado, como mínimo, comprende e
analiza un texto de Curros Enríquez
aplicando un modelo previamente
traballado na clase.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica, lectora e cultural.

O alumnado, como mínimo, relaciona o
sentido dun texto lido coa súa propia
experiencia biográfica, lectora e cultural.

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,
valorando o dominio do sistema fonético-fonolóxico,
o uso do léxico tradicional e as construcións
morfosintácticas máis xenuínas (infinitivo persoal,
dativo de solidariedade etc).

O alumnado, como mínimo, analiza as
funcións sintácticas que se dan no
predicado.

TI 20

CA1.3 - Identificar e cuestionar prexuízos e
estereotipos lingüísticos adoptando unha actitude de
respecto e valoración da riqueza cultural e lingüística
a partir da análise da diversidade lingüística do
centro escolar e da contorna social próxima e da
exploración e reflexión sociolingüística sobre os
fenómenos de contacto entre linguas.

O alumnado  identifica prexuízos
lingüísticos adoptando unha actitude
de respecto ante adiversidade cultural.

CA2.10 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos procurando consensos, tanto
no ámbito persoal coma no educativo e no social.

O alumnado, como mínimo, demostra que
sabe utilizar de maneira adecuada
estratexias na resolución dialogada de
conflitos de maneira
espontánea.

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

Contidos

- Desenvolvemento da reflexión sociolingüística. Exploración e rexeitamento de prexuízos e estereotipos lingüísti-
cos. Os fenómenos do contacto entre linguas: bilingüismo, diglosia, préstamos, interferencias.

- Procesos de produción, 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 informa-ción
relevante. A intención do emisor. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. Va-loración
da forma e do contido do tex

- 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. Valoración da forma e do contido do texto.

- 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, definici

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma 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.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura do patrimonio literario galego e mostras do
lusófono inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e move-mentos
artísticos.

- Estratexias para interpretar obras e fragmentos literarios a partir da integración dos diferentes aspectos anali-
zados e atendendo aos valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos, con especial atención ás lec-turas
que promovan a defensa do

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión, apropia-ción e
oralización implicados.

- Creación de textos a partir da apropiación das convencións da linguaxe literaria e en referencia a modelos dados
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Contidos

- (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 das oracións coordinadas. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e uso da terminoloxía sintáctica necesaria.

9

Título da UDUD

A lingua que nos viu nacer.

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.3 - Identificar e cuestionar prexuízos e
estereotipos lingüísticos adoptando unha actitude de
respecto e valoración da riqueza cultural e lingüística
a partir da análise da diversidade lingüística do
centro escolar e da contorna social próxima e da
exploración e reflexión sociolingüística sobre os
fenómenos de contacto entre linguas.

Comprender o significado do concepto
interferencia lingüística así como
adestrarse na súa detección e
depuración.

CA2.1 - Comprender e valorar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a intención do
emisor en textos orais e multimodais de certa
complexidade de diferentes ámbitos, analizando a
interacción entre os diferentes códigos e avaliando a
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da
canle utilizada, así como a eficacia dos
procedementos comunicativos empregados.

O alumnado deberá, como mínimo,
comprender o sentido global, a estrutura
e a información máis relevante de textos
orais e multimodais.

CA3.7 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa 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 deberá entregar un texto de
carácter literario que teña como temática
algún valor  adolescencia.

CA4.2 - Revisar os textos propios de maneira
progresivamente autónoma e identificar e aclarar
algúns problemas de comprensión lectora utilizando
os coñecementos explícitos sobre a lingua e o seu
uso.

O alumnado, como mínimo, revisa os seus
textos tanto lingüística
como literariamente de maneira que
neles non se poidan detectar erros
debidos á falta da revisión apropiada

CA4.3 - 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 a
metalinguaxe específica.

O alumnado distingue entre os
constituíntes da cláusula e da oración.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 20

CA1.4 - Elaborar traballos de investigación de
maneira progresivamente autónoma en diferentes
soportes sobre diversos temas de interese
académico, persoal ou social partindo da información
seleccionada.

O alumnado deberá seleccionar
información para elaborar un pequeno
traballo de investigación sobre un tema
proposto.

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

Contidos

- Desenvolvemento da reflexión sociolingüística. Exploración e rexeitamento de prexuízos e estereotipos lingüísti-
cos. Os fenómenos do contacto entre linguas: bilingüismo, diglosia, préstamos, interferencias.

- Procesos de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

- Alfabetización mediática e informacional: procura e selección da información con criterios de fiabilidade, cali-dade
e pertinencia; análise, valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios e trans-formación
en coñecemento; comunica

- 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 procesadores de texto e correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de forma 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 e fragmentos relevantes da literatura do patrimonio literario galego e mostras do
lusófono inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e move-mentos
artísticos.

- Estratexias de construción compartida da interpretación das obras a través de conversas literarias, coa incor-
poración progresiva da metalinguaxe específica.

- Relación e comparación dos textos lidos con outros textos orais, escritos ou multimodais, con outras manifes-
tacións artísticas e culturais e coas novas formas de ficción en función de temas, tópicos, estruturas e lingua-xes.
Elementos de continuidade e d

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión, apropia-ción e
oralización 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.

- Relación entre os esquemas semántico e sintáctico das oracións coordinadas. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e uso da terminoloxía sintáctica necesaria.

- Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramáticas, en formato físico ou
electrónico, 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
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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 falicitados pola docente.

Plataforma dixital E-Dixgal.

Escolma de textos variados orais, escritos e multomodais 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, canón , ordenador de aula 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

-Rosalía de Castro - A Casa de Rosalía de Castro. Lista de Spotify que recolle versións musicadas da obra de Rosalía
de Castro (https://open.spotify.com/playlist/2SJGaDUGMjdcBouKLBSjiw?si=da61844b3ee1403b)

- Fundación Curros Enríquez :http://www.currosenriquez.es/

-Historia da Literatura Galega. AS-PG : http://literaturagalega.as-pg.gal/

-Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLG), RAG / ILG, Galaxia :http://www. realacademiagalega.org/recursos-
volg
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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: comentario de texto e cuestionario tipo test. O comentario de texto avalía especificamente a
capacidade de comprensión e expresión escrita, e o test recolle os contidos curriculares básicos da materia a nivel de
2º de ESO.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

11

UD 2

11

UD 3

11

UD 4

11

UD 5

12

UD 6

11

UD 7

11

UD 8

11

UD 9

11

Total

100

Proba
escrita 80 80 80 80 65 80 80 80 80 78

Táboa de
indicadores 20 20 20 20 35 20 20 20 20 22

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 trimestrais 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:
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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

 recuperación da materia pendente  terá en conta o establecido na programación do curso correspondente para a
materia  de  Lingua   galega  e  literatura  de  2º  da  ESO no  tocante  aos  criterios  de  avaliación  e  os  mínimos  de
consecución para superar a materia.

A recuperación  poderá realizarse a través de dúas probas escritas e da entrega obrigatoria de dous boletíns de
actividades.

-   A 1º  proba parcial e a  entrega das actividades correspondentes á 1º parte realizarase no mes de xaneiro.

-   A  2º  proba parcial  e a entrega das actividades correspondentes á 2º parte realizarase no mes de marzo.

As porcentaxes que se aplicarán a cada un dos instrumentos serán:

-  Proba parcial: 80%

-  Actividades: 20%

Para todo o alumnado que opte por non acollerse a este plan de traballo ou que non alcance unha cualificación de
Suficiente nalgún dos parciais convocarase unha proba global  de recuperación durante o mes de xuño. A data desta
proba será fixada pola xefatura de estudos.

A superación da materia nun curso superior, significará o aprobado da materia suspensa no nivel inferior.

Durante o mes de outubro, o alumnado e as súas familias recibirán por escrito información detallada deste plan de
recuperación da materia pendente, unha vez asinado este documento pola nai, pai ou titores legais será remitido ao
centro.

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 como extraordinarias. Faranse actividades especificamente deseñadas para
cada caso. Así, en concreto, o plan específico personalizado para o alumnado que permaneza un ano máis no mesmo
curso, obrigado polo artigo 52 da Orde do 8 setembro de 2021 de atención á diversidade incluirá os seguintes
apartados:
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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) Se for 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, se for necesario, realizaránselle
os  axustes  que  procedan.  Ao  final  do  curso,  na  mesma  sesión  de  avaliación,  informarase  sobre  o  seu
desenvolvemento e o seu aproveitamento.

Aínda que no momento da elaboración desta PD non se coñece a natureza dos alumnos e alumnas que cursarán esta
materia,  e  aínda pendentes  da avaliación inicial,  logo de analizar  os  informes do centro  de procedencia  e  da
información facilitada polo/a orientador/a, espérase contar cun alumno con TDAH ao que se lle vai aplicar o Protocolo
de Consenso sobre TDAH na Infancia e na Adolescencia nos Ámbitos Educativo e Sanitario que se concreta nas
seguintes actuacións:

O alumno con TDAH debe estar nunha aula con bo clima de traballo e, se for posible, na que non coincida con
alumnado con problemáticas semellantes. Estará sentado cerca da mesa do profesorado e ao lado de compañeiras ou
compañeiros que lle sirvan de modelo de tranquilidade, de orde e de axuda. Contará cunha axenda que o axudará na
súa organización. Evitarase a proximidade a portas, xanelas, papeleiras e lugares de maior tránsito, así como

estímulos sonoros ou visuais.

Implementaranse outras 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.

-Empregar estratexias para captar a atención inicial, como mudanzas de entoación, xesticulación e dramatización.

-Segmentar as actividades longas e limitar o número destas.

-Supervisar  frecuentemente  a  realización,  para  reforzar  positivamente  ou  para  reconducir  a  execución  ou  as
distraccións.

-Usar reforzos e apoios visuais na instrución oral.

-Combinar actividades máis estimulantes con outras menos motivadoras.

-Propor exercicios variados.

-Conseguir a colaboración dun compañeiro ou dunha compañeira para que o axude a comprender e a realizar as
tarefas; o que á súa vez contribuirá a potenciar a súa zona de desenvolvemento próximo, segundo a teoría de
Vygotsky.

-Utilizar reforzos positivos para motivar (eloxios privados e públicos, colocar os seus traballos no taboleiro da clase,
levar os traballos á casa cunha felicitación, utilizar un sistema de puntos ou economía de fichas etc.)

En canto ás tarefas ou deberes que se lle proporán terase presente o seguinte:
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-Reducir e fragmentar as actividades.

-Supervisar os exercicios e asegurarse de que entendeu o que ten que facer.

-Utilizar reforzos e apoios visuais na instrución oral.

-Non sobrecargar de tarefas para a casa, cómpre que o profesorado do curso se coordine e seleccione aquelas que se
consideren máis importantes.

En canto ás probas escritas e, co fin de as mellorar, será necesario:

-Fixar as datas dos exames con suficiente antelación.

-Traballar con mostras de formato de exames. Serve de gran axuda para todos poder adestrarse con exercicios e
formatos tipo do que van atopar no día sinalado.

-Utilizar diferentes formas e instrumentos de avaliación.

-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.

-Complementar os exames escritos de forma oral, cando se observa que están incompletos.

-Alternar a forma de presentación das cuestións que ten que responder o alumnado (de forma oral, escrita ou coas
novas tecnoloxías).

-Pactar a fórmula máis idónea para realizar os exames (oralmente ou utilizando o computador).

-Dar máis tempo para realizar as probas ou os exames escritos, inclusive dividilos en dúas sesións, e ser flexibles na
súa duración.

-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.

-Deixar suficiente espazo entre as preguntas (dobre espazo e, preferiblemente, un exercicio por páxina), e supervisar
a súa comprensión e execución durante o tempo no que se desenvolva o exame.

-Posibilitar que o alumnado poida recuperar, durante a avaliación, os exames suspensos.

-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 comprensión lectora. X X X X X X X X

ET.2 - A expresión oral e
escrita. X X X X X X X X

ET.3 - A comunicación
audiovisual. 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 - A competencia dixital. X X X X X X X X

ET.5 - O emprendemento
social e empresarial. X

ET.6 - O fomento do espírito
crítico e científico. X X X

ET.7 - A educación emocional
e en valores. X X X X X X X X

ET.8 - A igualdade de xénero. X X X X X X X X

ET.9 - A creatividade. X X X X X X X X

UD 9

ET.1 - A comprensión lectora. X

ET.2 - A expresión oral e
escrita. X

ET.3 - A comunicación
audiovisual. X

ET.4 - A competencia dixital. X

ET.5 - O emprendemento
social e empresarial.
ET.6 - O fomento do espírito
crítico e científico. X

ET.7 - A educación emocional
e en valores. X

ET.8 - A igualdade de xénero. X

ET.9 - A creatividade. X

Observacións:
O Decreto do currículo de ESO establece que en todas as materias e, polo tanto, en Lingua Galega e Literatura de
3º 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.
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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 de Rosalía de
Castro, Día do Libro e o Día das Letras Galegas

Con estas actividades procúrase espertar a sensibilidade e a
curiosidade do alumnado ante as diferentes manifestacións
artísticas así como potenciar a súa creatividade..

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

Desenvolvéronse as medidas de atención á diversidade necesarias aos alumnos que así o requiren: reforzos , ACS,
repetidores, alumnado con materias pendentes.
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.
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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 clav

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...) ias
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 ao centro a
través da aula virtual ou doutras comunicacións telemáticas.
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.

Empregouse unha metodoloxía precisa e variada, con uso de materiais diversos.

Aplicáronse os procedementos e criterios de avaliación establecidos na programación.

As probas de avaliación foron corrixidas no prazo establecido, entregadas ao alumnado para analizalas e comentalas
na  clase.
Mantívose contacto regular coas familias para seren informadas de todo o proceso de ensinoaprendizaxe das fillas
ou fillos.

Potenciouse a participación, o diálogo e a reflexión dentro da aula.

Participouse no Plan Lector do centro nas actividade organizadas polos grupos e equipos docentes (EDLG, Equipo de
Biblioteca).
Fomentouse que o alumnado utilizase a lingua galega habitualmente na clase co profesor ou profesora e cos seus
compañeiros e compañeiras.
Desenvolvéronse procedementos e actividades de recuperación para o alumnado con algunha avaliación suspensa
ou coa materia pendente do curso anterior.

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:
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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:

-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.

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
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1. Introdución

Esta programación vai dirixida a materia de Matemáticas segundo o Real decreto 217/2022, do 29 de marzo, polo que
se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da educación secundaria.

As matemáticas atópanse en calquera actividade humana, desde o traballo científico ata as expresións culturais e
artísticas, formando parte do acervo cultural da nosa sociedade. O razoamento; a argumentación; a modelización; o
coñecemento do espazo e do tempo; a organización e optimización de recursos, formas e proporcións; a capacidade
de previsión; o control da incerteza e o uso correcto da tecnoloxía dixital son características das matemáticas, pero
tamén o son a comunicación, a perseveranza, a toma de decisións ou a creatividade. Así pois, resulta importante
desenvolver no alumnado as ferramentas e os aspectos básicos das matemáticas que lle permitan desenvolverse
satisfactoriamente tanto en contextos persoais, académicos e científicos coma sociais e laborais.

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

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
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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

XFraccións e decimáis1 10
Nesta unidade traballarase coa clasificación
dos números racionais, realizaranse
operacións con fraccións e con números
decimáis.

7

XPotencias e raíces2 10
Nesta unidade realizaranse operacións con
potencias e raíces empregando as súas
propiedades. Tamén verase a notación
científica.

7

XProblemas aritméticos3 10

Nesta unidade realizaranse aproximacións
estimando o error cometido. Resolveranse
problemas de proporcionalidade e de
porcentaxes. Tamén veranse problemas
clásicos de repartos proporcionais, de
movementos e de mesturas.

8

XProgresións4 8Nesta unidade traballaranse as sucesións e
as progresións aritméticas e xeométricas. 4

XA linguaxe alxebraica5 10Nesta unidade traballaranse os monomios,
polinomios ou fraccións alxebraicas. 7

Ecuacións X6 10
Nesta unidade estudaranse e realizaranse
ecuacións de primeiro e de segundo grado,
completas e incompletas. Tamén

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Ecuacións X6 10resolveranse problemas empregando
ecuacións. 8

Sistemas de ecuacións X7 10

Nesta unidade estudaranse os métodos de
sustitución, igualación e reducción para
resolver ecuacións. Tamén veranse
sistemas sin solución ou con infinitas
solucións. Ademáis traduciranse
enunciados a sistemas de ecuacións.

7

Funcións e gráficas X8 10

Nesta unidade practicarase a interpretación
e creación de gráficas, estudiarase o
dominio e o recorrido de diversas funcións,
os intervalos de crecemento e
decrecemento, máximos e mínimos
relativos, continuidade e discontinuidade,
tendencia ou periodicidade.

7

Funcións lineais e cuadráticas X9 8

Nesta unidade estudaranse os tipos de
funcións lineais, aprenderanse a
representar e a obter a súa ecuación ou a
súa pendente. Tamén estudaranse as
parábolas e funcións cuadráticas.

5

Problemas métricos no plano X10 10

Nesta unidade estudaranse os ángulos nas
figuras planas, as figuras semellantes,
planos, mapas e escalas ou os teoremas de
Tales e de Pitágoras. Tamén calcularanse
áreas e perímetros de figuras planas.

7

XCorpos xeométricos11 10
Nesta unidade estudaranse os poliedros e
os corpos de revolución. Ademáis
calcularanse áreas e volumes de prismas,
pirámides, cilindros, conos ou esferas.

8

XTransformacións xeométricas12 8Nesta unidade estudaranse os movementos
no plano: traslacións, xiros e simetrías. 4

XTáboas e gráficos estadísticos13 10

Nesta unidade aprenderase vocabulario
como poboación ou mostra. Identificaranse
variables cuantitativas discretas,
cuantitativas continuas e cualitativas.
Veranse o diagrama de barras, o
histograma de frecuencias e o diagrama de
sectores. Así como taboas de frecuencias
con datos aislados e con datos agrupados
en intervalos.

7

XParámetros estadísticos14 8

Nesta unidade verase os parámetros de
centralización (media, mediana, moda), os
de dispersión (recorrido ou rango,
desviación media, varianza, desviación
típica) e os de posición (mediana e cuartís).
Ademáis elaboraranse diagramas de caixa
e bigotes.

7

XAzar e probabilidade15 8

Nesta unidade aprenderase vocabulario
como caso, espazo mostral ou suceso.
Faranse exercicios prácticos de calcular a
probabilidade de sucesos aleatorios.
Ademais, aprenderase a ley de Laplace
para experiencias regulares.

7
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Fraccións e decimáis

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Resolve problemas matemáticos sinxelos
organizando e relacionando os datos
dados.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e estratexias apropiadas.

Resolve problemas matemáticos sinxelos
aplicando os coñecementos, ferramentas
e estratexias apropiadas.

CA1.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dalgúns problemas
modificando algún aspecto.

CA1.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

TI 20

CA1.5 - 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.

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA1.6 - 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.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Cálculo.

- Aplicación de estratexias variadas para facer recontos sistemáticos en situacións da vida cotiá. Introdución á
combinatoria.

- Cantidade.

- Realización de estimacións coa precisión requirida.

- Uso dos números enteiros, fraccións, decimais e raíces para expresar cantidades en contextos da vida cotiá coa
precisión requirida.

- Aplicación de diferentes formas de representación de números, incluída a recta numérica. Obtención da fracción
xeratriz dun número decimal.

- Selección e utilización da representación máis adecuada dunha mesma cantidade (natural, enteiro, decimal,
fracción ou radical) para cada situación ou problema.

- Transformación e simplificación de expresións con radicais.

- Relacións.

- Comprensión e representación de cantidades con números enteiros, fraccións, decimais e raíces.

- Identificación de patróns e regularidades numéricas. Progresións aritméticas e xeométricas.

- Razoamento proporcional.

- Desenvolvemento e análise de métodos para resolver problemas en situacións de proporcionalidade directa,
inversa e composta en diferentes contextos (aumentos e diminucións porcentuais, rebaixas e subidas de prezos,
impostos, cambios de divisas, cálculos x

- Educación financeira.

- Interpretación da información numérica en contextos financeiros sinxelos.

- Aplicación do Interese simple e composto en problemas contextualizados.

- Métodos para a toma de decisións de consumo responsable atendendo ás relacións calidade-prezo e ao valor-prezo
en contextos cotiáns.

- 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.

- 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.
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Contidos

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflito.

- 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.

2

Título da UDUD

Potencias e raíces

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Resolve problemas matemáticos sinxelos
organizando e relacionando os datos
dados.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e estratexias apropiadas.

Resolve problemas matemáticos sinxelos
aplicando os coñecementos, ferramentas
e estratexias apropiadas.

CA1.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dalgúns problemas
modificando algún aspecto.

CA1.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

TI 20

CA1.5 - 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.

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA1.6 - 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.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Cálculo.

- Aplicación de estratexias variadas para facer recontos sistemáticos en situacións da vida cotiá. Introdución á
combinatoria.

- Cantidade.

- Realización de estimacións coa precisión requirida.

- Uso dos números enteiros, fraccións, decimais e raíces para expresar cantidades en contextos da vida cotiá coa
precisión requirida.

- Aplicación de diferentes formas de representación de números, incluída a recta numérica. Obtención da fracción
xeratriz dun número decimal.

- Selección e utilización da representación máis adecuada dunha mesma cantidade (natural, enteiro, decimal,
fracción ou radical) para cada situación ou problema.

- Transformación e simplificación de expresións con radicais.

- Relacións.

- Comprensión e representación de cantidades con números enteiros, fraccións, decimais e raíces.

- Identificación de patróns e regularidades numéricas. Progresións aritméticas e xeométricas.

- Razoamento proporcional.

- Desenvolvemento e análise de métodos para resolver problemas en situacións de proporcionalidade directa,
inversa e composta en diferentes contextos (aumentos e diminucións porcentuais, rebaixas e subidas de prezos,
impostos, cambios de divisas, cálculos x

- Educación financeira.

- Interpretación da información numérica en contextos financeiros sinxelos.

- Aplicación do Interese simple e composto en problemas contextualizados.

- Métodos para a toma de decisións de consumo responsable atendendo ás relacións calidade-prezo e ao valor-prezo
en contextos cotiáns.

- Crenzas, actitudes e emocións.
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Contidos

- 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.

- 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 conflito.

- 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.

3

Título da UDUD

Problemas aritméticos

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Resolve problemas matemáticos sinxelos
organizando e relacionando os datos
dados.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e estratexias apropiadas.

Resolve problemas matemáticos sinxelos
aplicando os coñecementos, ferramentas
e estratexias apropiadas.

CA1.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dalgúns problemas
modificando algún aspecto.

CA1.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

TI 20

CA1.5 - 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.

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA1.6 - 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.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Cálculo.

- Aplicación de estratexias variadas para facer recontos sistemáticos en situacións da vida cotiá. Introdución á
combinatoria.

- Cantidade.

- Realización de estimacións coa precisión requirida.

- Uso dos números enteiros, fraccións, decimais e raíces para expresar cantidades en contextos da vida cotiá coa
precisión requirida.

- Aplicación de diferentes formas de representación de números, incluída a recta numérica. Obtención da fracción
xeratriz dun número decimal.

- Selección e utilización da representación máis adecuada dunha mesma cantidade (natural, enteiro, decimal,
fracción ou radical) para cada situación ou problema.

- Transformación e simplificación de expresións con radicais.

- Relacións.

- Comprensión e representación de cantidades con números enteiros, fraccións, decimais e raíces.

- Identificación de patróns e regularidades numéricas. Progresións aritméticas e xeométricas.

- Razoamento proporcional.

- Desenvolvemento e análise de métodos para resolver problemas en situacións de proporcionalidade directa,
inversa e composta en diferentes contextos (aumentos e diminucións porcentuais, rebaixas e subidas de prezos,
impostos, cambios de divisas, cálculos x

- Educación financeira.
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Contidos

- Interpretación da información numérica en contextos financeiros sinxelos.

- Aplicación do Interese simple e composto en problemas contextualizados.

- Métodos para a toma de decisións de consumo responsable atendendo ás relacións calidade-prezo e ao valor-prezo
en contextos cotiáns.

- 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.

- 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 conflito.

- 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

Título da UDUD

Progresións

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Resolve problemas matemáticos sinxelos
organizando e relacionando os datos
dados.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e estratexias apropiadas.

Resolve problemas matemáticos sinxelos
aplicando os coñecementos, ferramentas
e estratexias apropiadas.

CA1.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dalgúns problemas
modificando algún aspecto.

CA1.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

23/12/2022 12:37:40 Páxina 46de12



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 20

CA1.5 - 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.

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA1.6 - 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.

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Comproba que as solucións obtidas  teñan
sentido.

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Elabora respostas coherentes no contexto
exposto.

CA4.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dalgúns problemas
modificando algún aspecto.

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

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

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA4.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Emprega a linguaxe matemática presente
na vida cotiá.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Cálculo.

- Aplicación de estratexias variadas para facer recontos sistemáticos en situacións da vida cotiá. Introdución á
combinatoria.

- Cantidade.

- Realización de estimacións coa precisión requirida.

- Uso dos números enteiros, fraccións, decimais e raíces para expresar cantidades en contextos da vida cotiá coa
precisión requirida.

- Aplicación de diferentes formas de representación de números, incluída a recta numérica. Obtención da fracción
xeratriz dun número decimal.

- Selección e utilización da representación máis adecuada dunha mesma cantidade (natural, enteiro, decimal,
fracción ou radical) para cada situación ou problema.

- Transformación e simplificación de expresións con radicais.

- Relacións.

- Comprensión e representación de cantidades con números enteiros, fraccións, decimais e raíces.

- Identificación de patróns e regularidades numéricas. Progresións aritméticas e xeométricas.

- Razoamento proporcional.

- Desenvolvemento e análise de métodos para resolver problemas en situacións de proporcionalidade directa,
inversa e composta en diferentes contextos (aumentos e diminucións porcentuais, rebaixas e subidas de prezos,
impostos, cambios de divisas, cálculos x

- Educación financeira.

- Interpretación da información numérica en contextos financeiros sinxelos.

- Aplicación do Interese simple e composto en problemas contextualizados.

- Métodos para a toma de decisións de consumo responsable atendendo ás relacións calidade-prezo e ao valor-prezo
en contextos cotiáns.

- Patróns.
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Contidos

- Patróns: identificación e comprensión, determinando a regra de formación de diversas estruturas en casos sinxelos.

- Fórmulas e termos xerais: obtención mediante a observación de pautas e regularidades sinxelas e a súa
xeneralización.

- Transformación de expresións alxébricas. Identidades notables.

- Modelo matemático.

- Modelización de situacións da vida cotiá usando representacións matemáticas e a linguaxe alxébrica.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Igualdade e desigualdade.

- Realización de operacións sinxelas con polinomios. Regra de Ruffini. Factorización de polinomios.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais e cadráticas.

- Procura de solucións en ecuacións lineais e cadráticas en situacións da vida cotiá. Resolución de ecuacións sinxelas
de grao superior a dous.

- Procura de solucións en sistemas lineais de dúas ecuacións e dúas incógnitas en problemas contextualizados.

- Uso da tecnoloxía para a resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas.

- Relacións e funcións.

- Aplicación e comparación das diferentes formas de representación dunha relación.

- Identificación de funcións lineais e cadráticas e comparación das súas propiedades a partir de táboas, gráficas ou
expresións alxébricas. Identificación dos seus elementos característicos.

- Identificación de relacións cuantitativas en situacións da vida cotiá e determinación da clase ou clases de funcións
que a modelizan.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Dedución da información relevante de funcións lineais e cadráticas a partir das súas diferentes expresións.

- Uso da tecnoloxía para a construción e a representación de funcións.

- 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.

- Uso de calculadoras gráficas e distintos programas para a construción e representación de funcións.

- 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.

- 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.
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Contidos

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflito.

- 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.

5

Título da UDUD

A linguaxe alxebraica

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Comproba que as solucións obtidas  teñan
sentido.

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Elabora respostas coherentes no contexto
exposto.

CA4.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dalgúns problemas
modificando algún aspecto.

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

TI 20

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

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA4.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Emprega a linguaxe matemática presente
na vida cotiá.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Patróns.

- Patróns: identificación e comprensión, determinando a regra de formación de diversas estruturas en casos sinxelos.

- Fórmulas e termos xerais: obtención mediante a observación de pautas e regularidades sinxelas e a súa
xeneralización.

- Transformación de expresións alxébricas. Identidades notables.

- Modelo matemático.

- Modelización de situacións da vida cotiá usando representacións matemáticas e a linguaxe alxébrica.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Igualdade e desigualdade.

- Realización de operacións sinxelas con polinomios. Regra de Ruffini. Factorización de polinomios.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais e cadráticas.

- Procura de solucións en ecuacións lineais e cadráticas en situacións da vida cotiá. Resolución de ecuacións sinxelas
de grao superior a dous.

- Procura de solucións en sistemas lineais de dúas ecuacións e dúas incógnitas en problemas contextualizados.

- Uso da tecnoloxía para a resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas.

- Relacións e funcións.

- Aplicación e comparación das diferentes formas de representación dunha relación.
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Contidos

- Identificación de funcións lineais e cadráticas e comparación das súas propiedades a partir de táboas, gráficas ou
expresións alxébricas. Identificación dos seus elementos característicos.

- Identificación de relacións cuantitativas en situacións da vida cotiá e determinación da clase ou clases de funcións
que a modelizan.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Dedución da información relevante de funcións lineais e cadráticas a partir das súas diferentes expresións.

- Uso da tecnoloxía para a construción e a representación de funcións.

- 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.

- Uso de calculadoras gráficas e distintos programas para a construción e representación de funcións.

- 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.

- 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 conflito.

- 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.

6

Título da UDUD

Ecuacións

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Comproba que as solucións obtidas  teñan
sentido.

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Elabora respostas coherentes no contexto
exposto.

CA4.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dalgúns problemas
modificando algún aspecto.

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

TI 20

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

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA4.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Emprega a linguaxe matemática presente
na vida cotiá.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

23/12/2022 12:37:40 Páxina 46de19



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

Contidos

- Patróns.

- Patróns: identificación e comprensión, determinando a regra de formación de diversas estruturas en casos sinxelos.

- Fórmulas e termos xerais: obtención mediante a observación de pautas e regularidades sinxelas e a súa
xeneralización.

- Transformación de expresións alxébricas. Identidades notables.

- Modelo matemático.

- Modelización de situacións da vida cotiá usando representacións matemáticas e a linguaxe alxébrica.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Igualdade e desigualdade.

- Realización de operacións sinxelas con polinomios. Regra de Ruffini. Factorización de polinomios.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais e cadráticas.

- Procura de solucións en ecuacións lineais e cadráticas en situacións da vida cotiá. Resolución de ecuacións sinxelas
de grao superior a dous.

- Procura de solucións en sistemas lineais de dúas ecuacións e dúas incógnitas en problemas contextualizados.

- Uso da tecnoloxía para a resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas.

- Relacións e funcións.

- Aplicación e comparación das diferentes formas de representación dunha relación.

- Identificación de funcións lineais e cadráticas e comparación das súas propiedades a partir de táboas, gráficas ou
expresións alxébricas. Identificación dos seus elementos característicos.

- Identificación de relacións cuantitativas en situacións da vida cotiá e determinación da clase ou clases de funcións
que a modelizan.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Dedución da información relevante de funcións lineais e cadráticas a partir das súas diferentes expresións.

- Uso da tecnoloxía para a construción e a representación de funcións.

- 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.

- Uso de calculadoras gráficas e distintos programas para a construción e representación de funcións.

- 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 conflito.

- 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.

7

Título da UDUD

Sistemas de ecuacións

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Comproba que as solucións obtidas  teñan
sentido.

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Elabora respostas coherentes no contexto
exposto.

CA4.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dalgúns problemas
modificando algún aspecto.

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

TI 20

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

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA4.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Emprega a linguaxe matemática presente
na vida cotiá.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Patróns.

- Patróns: identificación e comprensión, determinando a regra de formación de diversas estruturas en casos sinxelos.

- Fórmulas e termos xerais: obtención mediante a observación de pautas e regularidades sinxelas e a súa
xeneralización.

- Transformación de expresións alxébricas. Identidades notables.

- Modelo matemático.

- Modelización de situacións da vida cotiá usando representacións matemáticas e a linguaxe alxébrica.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Igualdade e desigualdade.

- Realización de operacións sinxelas con polinomios. Regra de Ruffini. Factorización de polinomios.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais e cadráticas.

- Procura de solucións en ecuacións lineais e cadráticas en situacións da vida cotiá. Resolución de ecuacións sinxelas
de grao superior a dous.

- Procura de solucións en sistemas lineais de dúas ecuacións e dúas incógnitas en problemas contextualizados.

- Uso da tecnoloxía para a resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas.
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Contidos

- Relacións e funcións.

- Aplicación e comparación das diferentes formas de representación dunha relación.

- Identificación de funcións lineais e cadráticas e comparación das súas propiedades a partir de táboas, gráficas ou
expresións alxébricas. Identificación dos seus elementos característicos.

- Identificación de relacións cuantitativas en situacións da vida cotiá e determinación da clase ou clases de funcións
que a modelizan.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Dedución da información relevante de funcións lineais e cadráticas a partir das súas diferentes expresións.

- Uso da tecnoloxía para a construción e a representación de funcións.

- 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.

- Uso de calculadoras gráficas e distintos programas para a construción e representación de funcións.

- 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.

- 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 conflito.

- 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.

8

Título da UDUD

Funcións e gráficas

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Comproba que as solucións obtidas  teñan
sentido.

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Elabora respostas coherentes no contexto
exposto.

CA4.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dalgúns problemas
modificando algún aspecto.

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

TI 20

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

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA4.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Emprega a linguaxe matemática presente
na vida cotiá.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Patróns.

- Patróns: identificación e comprensión, determinando a regra de formación de diversas estruturas en casos sinxelos.

- Fórmulas e termos xerais: obtención mediante a observación de pautas e regularidades sinxelas e a súa
xeneralización.

- Transformación de expresións alxébricas. Identidades notables.

- Modelo matemático.

- Modelización de situacións da vida cotiá usando representacións matemáticas e a linguaxe alxébrica.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Igualdade e desigualdade.

- Realización de operacións sinxelas con polinomios. Regra de Ruffini. Factorización de polinomios.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais e cadráticas.

- Procura de solucións en ecuacións lineais e cadráticas en situacións da vida cotiá. Resolución de ecuacións sinxelas
de grao superior a dous.

- Procura de solucións en sistemas lineais de dúas ecuacións e dúas incógnitas en problemas contextualizados.

- Uso da tecnoloxía para a resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas.

- Relacións e funcións.

- Aplicación e comparación das diferentes formas de representación dunha relación.

- Identificación de funcións lineais e cadráticas e comparación das súas propiedades a partir de táboas, gráficas ou
expresións alxébricas. Identificación dos seus elementos característicos.

- Identificación de relacións cuantitativas en situacións da vida cotiá e determinación da clase ou clases de funcións
que a modelizan.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Dedución da información relevante de funcións lineais e cadráticas a partir das súas diferentes expresións.

- Uso da tecnoloxía para a construción e a representación de funcións.

- 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.

- Uso de calculadoras gráficas e distintos programas para a construción e representación de funcións.

- 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 conflito.

- 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.

9

Título da UDUD

Funcións lineais e cuadráticas

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Comproba que as solucións obtidas  teñan
sentido.

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Elabora respostas coherentes no contexto
exposto.

CA4.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dalgúns problemas
modificando algún aspecto.

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

TI 20

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

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA4.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Emprega a linguaxe matemática presente
na vida cotiá.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Patróns.

- Patróns: identificación e comprensión, determinando a regra de formación de diversas estruturas en casos sinxelos.

- Fórmulas e termos xerais: obtención mediante a observación de pautas e regularidades sinxelas e a súa
xeneralización.

- Transformación de expresións alxébricas. Identidades notables.

- Modelo matemático.

- Modelización de situacións da vida cotiá usando representacións matemáticas e a linguaxe alxébrica.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Igualdade e desigualdade.

- Realización de operacións sinxelas con polinomios. Regra de Ruffini. Factorización de polinomios.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais e cadráticas.

- Procura de solucións en ecuacións lineais e cadráticas en situacións da vida cotiá. Resolución de ecuacións sinxelas
de grao superior a dous.

- Procura de solucións en sistemas lineais de dúas ecuacións e dúas incógnitas en problemas contextualizados.

- Uso da tecnoloxía para a resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas.
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Contidos

- Relacións e funcións.

- Aplicación e comparación das diferentes formas de representación dunha relación.

- Identificación de funcións lineais e cadráticas e comparación das súas propiedades a partir de táboas, gráficas ou
expresións alxébricas. Identificación dos seus elementos característicos.

- Identificación de relacións cuantitativas en situacións da vida cotiá e determinación da clase ou clases de funcións
que a modelizan.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Dedución da información relevante de funcións lineais e cadráticas a partir das súas diferentes expresións.

- Uso da tecnoloxía para a construción e a representación de funcións.

- 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.

- Uso de calculadoras gráficas e distintos programas para a construción e representación de funcións.

- 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.

- 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 conflito.

- 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.

10

Título da UDUD

Problemas métricos no plano

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.1 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

CA2.2 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Realiza conexións aplicando
coñecementos e experiencias.

CA3.1 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

CA3.2 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Usa as relacións entre os coñecementos e
as experiencias matemáticas.

TI 20

CA2.3 - 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 susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA2.4 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

CA3.3 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Realiza conexións aplicando
coñecementos e experiencias.

CA3.4 - 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 susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA3.5 - 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.

CA3.6 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Medición.

- Representación e modelización de obxectos tridimensionais para visualizar as súas propiedades e resolver
problemas con eles.

- Resolución de problemas contextualizados que impliquen o cálculo de lonxitudes, áreas, volumes e capacidades en
formas planas e tridimensionais.

- Estimación e relacións.

- Formulación de conxecturas sobre medidas ou relacións entre as mesmas baseadas en estimacións.

- Estratexias para a toma de decisión xustificada do grao de precisión requirida en situacións de medida.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Descrición e clasificación de figuras xeométricas planas e tridimensionais e o seu uso en problemas
contextualizados.

- Construción de figuras xeométricas con ferramentas manipulativas e dixitais, como programas de xeometría
dinámica, realidade aumentada etc.

- Movementos e transformacións.

- Análise de transformacións elementais, como xiros, translacións e simetrías en situacións diversas utilizando
ferramentas tecnolóxicas e/ou manipulativas.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica.

- Modelización xeométrica para representar e explicar relacións numéricas e alxébricas na resolución de problemas.

- Relacións xeométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, alxébrico, analítico) e diversos campos (arte,
ciencia, vida diaria).

- 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.

- 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 conflito.

23/12/2022 12:37:42 Páxina 46de30



Contidos

- 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.

11

Título da UDUD

Corpos xeométricos

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.1 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

CA2.2 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Realiza conexións aplicando
coñecementos e experiencias.

CA3.1 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

CA3.2 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Usa as relacións entre os coñecementos e
as experiencias matemáticas.

TI 20

CA2.3 - 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 susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA2.4 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

CA3.3 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Realiza conexións aplicando
coñecementos e experiencias.

CA3.4 - 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 susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA3.5 - 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.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Medición.

- Representación e modelización de obxectos tridimensionais para visualizar as súas propiedades e resolver
problemas con eles.

- Resolución de problemas contextualizados que impliquen o cálculo de lonxitudes, áreas, volumes e capacidades en
formas planas e tridimensionais.

- Estimación e relacións.

- Formulación de conxecturas sobre medidas ou relacións entre as mesmas baseadas en estimacións.

- Estratexias para a toma de decisión xustificada do grao de precisión requirida en situacións de medida.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Descrición e clasificación de figuras xeométricas planas e tridimensionais e o seu uso en problemas
contextualizados.

- Construción de figuras xeométricas con ferramentas manipulativas e dixitais, como programas de xeometría
dinámica, realidade aumentada etc.

- Movementos e transformacións.

- Análise de transformacións elementais, como xiros, translacións e simetrías en situacións diversas utilizando
ferramentas tecnolóxicas e/ou manipulativas.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica.
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Contidos

- Modelización xeométrica para representar e explicar relacións numéricas e alxébricas na resolución de problemas.

- Relacións xeométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, alxébrico, analítico) e diversos campos (arte,
ciencia, vida diaria).

- 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.

- 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 conflito.

- 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.

12

Título da UDUD

Transformacións xeométricas

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA3.1 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

CA3.2 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Usa as relacións entre os coñecementos e
as experiencias matemáticas.

CA3.3 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Realiza conexións aplicando
coñecementos e experiencias.

TI 20

CA3.4 - 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 susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA3.5 - 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.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Descrición e clasificación de figuras xeométricas planas e tridimensionais e o seu uso en problemas
contextualizados.

- Construción de figuras xeométricas con ferramentas manipulativas e dixitais, como programas de xeometría
dinámica, realidade aumentada etc.

- Movementos e transformacións.

- Análise de transformacións elementais, como xiros, translacións e simetrías en situacións diversas utilizando
ferramentas tecnolóxicas e/ou manipulativas.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica.

- Modelización xeométrica para representar e explicar relacións numéricas e alxébricas na resolución de problemas.

- Relacións xeométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, alxébrico, analítico) e diversos campos (arte,
ciencia, vida diaria).

- 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.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.
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Contidos

- 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 conflito.

- 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.

13

Título da UDUD

Táboas e gráficos estadísticos

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA5.1 - Investigar conxecturas sinxelas de forma
autónoma analizando patróns, propiedades e
relacións.

Analiza patróns, propiedades ou relacións.

CA5.2 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

CA5.3 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

TI 20

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.

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA5.5 - 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.

CA5.6 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

CA5.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada, para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Comunica información utilizando a
linguaxe matemática apropiada.

CA5.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Emprega a linguaxe matemática presente
na vida cotiá.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Organización e análise de datos.

- Análise e interpretación de táboas e gráficos estatísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas e
cuantitativas continuas.

- Recollida e organización de datos de situacións da vida cotiá que involucran unha soa variable.

- Elaboración das representacións gráficas máis adecuadas mediante o uso de diferentes ferramentas tecnolóxicas
(calculadora, folla de cálculo, aplicacións móbiles...) para pescudar como se distribúen os datos, interpretalos e
obter conclusións razoadas.

- Incerteza.

- Identificación de fenómenos deterministas e aleatorios. Espazo mostral e sucesos.

- Interpretación da probabilidade como medida asociada á incerteza de experimentos aleatorios.

- Asignación de probabilidades mediante a regra de Laplace.

- Estudo das propiedades básicas da probabilidade e resolución de problemas contextualizados.

- Planificación e realización de experiencias sinxelas para analizar o comportamento de fenómenos aleatorios.

- Asignación de probabilidades a partir dos resultados dun experimento aleatorio. Frecuencia relativa e
probabilidade.

- Papel do cálculo de probabilidades en distintos avances científicos e sociais.

- Inferencia.

- Formulación de preguntas adecuadas para coñecer as características de interese dunha poboación.
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Contidos

- Diferenciación entre poboación e mostra en problemas contextualizados. Selección e representatividade da mostra
en casos sinxelos.

- Presentación de datos relevantes para dar resposta a cuestións expostas en investigacións estatísticas.

- Obtención de conclusións razoables a partir dos resultados obtidos, co fin de emitir xuízos e de tomar decisións
adecuadas en problemas contextualizados.

- 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.

- 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 conflito.

- 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.

14

Título da UDUD

Parámetros estadísticos

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA5.1 - Investigar conxecturas sinxelas de forma
autónoma analizando patróns, propiedades e
relacións.

Analiza patróns, propiedades ou relacións.

CA5.2 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

CA5.3 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

TI 20

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.

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.5 - 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.

CA5.6 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

CA5.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada, para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Comunica información utilizando a
linguaxe matemática apropiada.

CA5.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Emprega a linguaxe matemática presente
na vida cotiá.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

Contidos

- Organización e análise de datos.

- Análise e interpretación de táboas e gráficos estatísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas e
cuantitativas continuas.

- Recollida e organización de datos de situacións da vida cotiá que involucran unha soa variable.

- Elaboración das representacións gráficas máis adecuadas mediante o uso de diferentes ferramentas tecnolóxicas
(calculadora, folla de cálculo, aplicacións móbiles...) para pescudar como se distribúen os datos, interpretalos e
obter conclusións razoadas.

- Incerteza.

- Identificación de fenómenos deterministas e aleatorios. Espazo mostral e sucesos.

23/12/2022 12:37:42 Páxina 46de38



Contidos

- Interpretación da probabilidade como medida asociada á incerteza de experimentos aleatorios.

- Asignación de probabilidades mediante a regra de Laplace.

- Estudo das propiedades básicas da probabilidade e resolución de problemas contextualizados.

- Planificación e realización de experiencias sinxelas para analizar o comportamento de fenómenos aleatorios.

- Asignación de probabilidades a partir dos resultados dun experimento aleatorio. Frecuencia relativa e
probabilidade.

- Papel do cálculo de probabilidades en distintos avances científicos e sociais.

- Inferencia.

- Formulación de preguntas adecuadas para coñecer as características de interese dunha poboación.

- Diferenciación entre poboación e mostra en problemas contextualizados. Selección e representatividade da mostra
en casos sinxelos.

- Presentación de datos relevantes para dar resposta a cuestións expostas en investigacións estatísticas.

- Obtención de conclusións razoables a partir dos resultados obtidos, co fin de emitir xuízos e de tomar decisións
adecuadas en problemas contextualizados.

- 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.

- 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 conflito.

- 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.

15

Título da UDUD

Azar e probabilidade

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA5.1 - Investigar conxecturas sinxelas de forma
autónoma analizando patróns, propiedades e
relacións.

Analiza patróns, propiedades ou relacións.

CA5.2 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Recoñece patróns, organiza datos e
descompón problemas en partes máis
simples.

CA5.3 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas de forma eficaz.

TI 20

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.

Recoñece situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante
ferramentas e estratexias matemáticas.

CA5.5 - 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.

CA5.6 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa conceptos, procedementos e
resultados matemáticos.

CA5.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada, para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Comunica información utilizando a
linguaxe matemática apropiada.

CA5.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Emprega a linguaxe matemática presente
na vida cotiá.

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 importancia das matemáticas
no progreso da humanidade e na
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.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando a crítica razoada ao facer
fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

Mostra unha actitude positiva.

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.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión e a escoita activa, asumindo
o rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo.

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

- Organización e análise de datos.

- Análise e interpretación de táboas e gráficos estatísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas e
cuantitativas continuas.

- Recollida e organización de datos de situacións da vida cotiá que involucran unha soa variable.

- Elaboración das representacións gráficas máis adecuadas mediante o uso de diferentes ferramentas tecnolóxicas
(calculadora, folla de cálculo, aplicacións móbiles...) para pescudar como se distribúen os datos, interpretalos e
obter conclusións razoadas.

- Incerteza.

- Identificación de fenómenos deterministas e aleatorios. Espazo mostral e sucesos.

- Interpretación da probabilidade como medida asociada á incerteza de experimentos aleatorios.

- Asignación de probabilidades mediante a regra de Laplace.

- Estudo das propiedades básicas da probabilidade e resolución de problemas contextualizados.

- Planificación e realización de experiencias sinxelas para analizar o comportamento de fenómenos aleatorios.

- Asignación de probabilidades a partir dos resultados dun experimento aleatorio. Frecuencia relativa e
probabilidade.

- Papel do cálculo de probabilidades en distintos avances científicos e sociais.

- Inferencia.

- Formulación de preguntas adecuadas para coñecer as características de interese dunha poboación.

- Diferenciación entre poboación e mostra en problemas contextualizados. Selección e representatividade da mostra
en casos sinxelos.

- Presentación de datos relevantes para dar resposta a cuestións expostas en investigacións estatísticas.

- Obtención de conclusións razoables a partir dos resultados obtidos, co fin de emitir xuízos e de tomar decisións
adecuadas en problemas contextualizados.

- 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.

- 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 conflito.

- 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.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

Os principios metodolóxicos que se seguirán na área son os seguintes:

1. Especial atención á diversidade e utilización de métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe e
favorezan a capacidade de aprenderen por si mesmos.

22.. Metodoloxía activa e participativa, favorecendo o traballo individual e cooperativo do alumnado. O traballo en
grupo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o enriquecemento persoal
desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunicativa.

3. Especial atención a adquisición e ao desenvolvemento das competencias clave.

4. Adestramento individual e traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: a comprensión oral e lectora, a
expresión oral  e escrita e a argumentación que son, obviamente,  extrapolables a outras áreas e contextos de
aprendizaxes.

5. Integración e uso das tecnoloxías da información e da comunicación an aula.

6. Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias predominantes no alumnado,
o desenvolvemento de actividades desde a teoría das intelixencias múltiples para que todos os alumnos e as alumnas
poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o desenvolvemento dos obxectivos
de aprendizaxe.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Ordenador e material edixgal.

Recursos fotocopiables que recollen actividades de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das
competencias; fichas de autoevaluación e de adaptación curricular.

Libros dixitais.

Pizarra dixital.

Material audiovisual.

Internet.

Follas de cálculo.

Presentacións PowerPoint.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación inicial realizarase durante as primeiras semanas do curso escolar e terá en conta os seguintes aspectos:

-  Información  do  titor  ou  titora  do  curso  anterior  para  coñecer  as  necesidades  de  aprendizaxe  do  alumnado,
características familiares que poidan incidir na súa aprendizaxe ou calquera outra circunstancia que poida afectar ao
seu desenvolvemento.

- A observación do traballo e a conduta na aula.

- A análise das producións realizadas: caderno de clase e resolución de exercicios.

- As preguntas respecto a aprendizaxes básicas necesarias para desenvolver a seguinte fase de aprendizaxe.

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

7

UD 2

7

UD 3

8

UD 4

4

UD 5

7

UD 6

8

UD 7

7

UD 8

7

UD 9

5

UD 10

7

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

4

UD 13

7

UD 14

7

UD 15

7

Total

100

Proba
escrita 80 80 80 80 80 80

Táboa de
indicadores 20 20 20 20 20 20

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

As probas de avaliación de contidos calificaranse cun 80% da nota.

A realización de tarefas, esforzo e actitude calificarase cun 20% da nota.

Só se fará media entre as distintas notas obtidas nas probas trimestrais si se acada unha nota mínima de 4 en cada
unha delas. Excepcionalmente poderase facer media cunha calificación inferior a 4 e superior a 3 se ésta se produciu
no primeiro parcial e a mellora académica é notable de xeito que a nota media resultante é de aprobado.

Só se considerará superada a materia si se acada unha porcentaxe mínima dun 40% en cada un dos procedementos
de avaliación.

Criterios de cualificación:
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Criterios de recuperación:

Se nalgunha proba se acada unha nota superior a 4 e inferior a 5 poderán recuperala realizando un boletín de
exercicios correspondentes a esa parte debidamente presentado.

No segundo trimestre haberá unha proba de recuperación da primeira avaliación e no terceiro trimestre haberá unha
proba de recuperación da segunda avaliación.

O exames de avaliación final de xuño suporá o 100% da calificación para os alumnos coas tres avaliacións suspensas
e o 100% da correspondente avaliación suspensa para os que teñan só algunha das avaliacións suspensas.

Os alumnos que teñan as tres avaliacións trimestrais aprobadas poderán ver modificada a súa calificación nunha
porcentaxe dun 25% si se realiza unha proba final da materia en función do resultado desa proba.

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

A recuperación da materia de matemáticas de 2ºESO para os alumnos que a teñan pendente do curso anterior,
levarase a cabo en dúas partes.

A primeira finalizará no mes de xaneiro e a segunda finalizará no mes de abril. Para poder presentarse á segunda
parte hay que superar a primeira.

Para cada unha das dúas partes enviaránselle en PDF aos alumnos os contidos das distintas unidades didácticas.
Tamén enviaráselle unha lista de exercicios que deberán copiar e realizar nun caderno ou folios correctamente
numerados e grapados. Estos exercicios entregaranse antes do día da proba escrita.

Os exercicios valoraranse cun 20% da nota.

A proba escrita valorarase cun 80% da nota.

Aqueles alumnos que non entreguen os exercicios correspondentes a algunha ou ningunha parte, ou ben non superen
o exame parcial correspondente, serán avaliados nun exame final que se realizará no mes de xuño.

6. Medidas de atención á diversidade

O alumnado que requira  unha atención educativa diferente á  ordinaria  por  presentar  necesidades educativas
especiais  ten  que  alcanzar  o  máximo  desenvolvemento  das  súas  capacidades  persoais,  os  obxectivos  e  as
competencias da etapa. Para asegurar un progreso axeitado, estableceranse as seguintes medidas de atención á
diversidade:

Medidas ordinarias:

- Adaptación do currículo da ESO.

- Reforzo educativo dentro da aula.

- Adaptación dos exames (contidos e tempo).

Medidas específicas:

- Adaptacións curriculares.

Á marxe destas medidas, teranse en conta outros aspectos importantes:

- Estratexias para favorecer a autoestima: felicitacións en público, correccións en privado, ignorar os comportamentos
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de chamada de atención leves.

- Metodoloxía con actividades variadas, traballo cooperativo e colaboración entre alumnos.

- Organización da aula: sentado preto do/a profesor/a e nun lugar onde haxa poucos elementos distractores.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Igualdade entre homes
e mulleres e prevención da
violencia de xénero.

X X X X X X X X

ET.2 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos (xustiza, igualdade,
paz, democracia...).

X X X X X X X X

ET.3 - Prevención do racismo
e a xenofobia. X X X X X X X X

ET.4 - Desenvolvemento
sostible e medio. X X X X X X X X

ET.5 - Espírito emprendedor e
iniciativa empresarial. X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12 UD 13 UD 14 UD 15

ET.1 - Igualdade entre homes
e mulleres e prevención da
violencia de xénero.

X X X X X X X

ET.2 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos (xustiza, igualdade,
paz, democracia...).

X X X X X X X

ET.3 - Prevención do racismo
e a xenofobia. X X X X X X X

ET.4 - Desenvolvemento
sostible e medio. X X X X X X X

ET.5 - Espírito emprendedor e
iniciativa empresarial. X X X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visitas a exposicións e museos de interese. Visitas a vilas e
cidades para coñecer o noso patrimonio historico, artístico e
cultural.

Excursións

Celebración do magosto ou do carnaval, entre outras.Convivencias  lúdicas  e  festivas  dentro  e  fora  do
centro.
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Actividade Descrición

Coas que traballar a educación en valores.Actividades  de  colaboración  co  Concello  e  outras
institucións.

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

Indicadores de logro

Avaliación inicial ao principio de curso para axustar a programación ao nivel do alumnado.

Identificación dos coñecementos previos de cada unidade didáctica.

Revisión dos traballos propostos na aula e fóra dela.

Información necesaria sobre a resolución de tarefas.

Corrección e explicación dos traballos e actividades do alumnado.

Utilización de suficientes criterios de avaliación que atendan a avaliación dos diferentes contidos.

Proposta de novas actividades para facilitar a adquisición de obxectivos cando estes non foron acadados con
suficiencia.

Proposta de actividades de maior nivel cando os obxectivos foron acadados con suficiencia.

Hai que avaliar a práctica docente e a programación didáctica. Pois se clase tras clase, o alumnado non consegue os
obxectivos marcados, tal vez haxa que replantearse algo. Polo que se establecen estos indicadores de logro.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Ao longo do curso comprobaranse os indicadores de logro cos que avaliar a actividade docente e a programación
didáctica.

Cos datos recollidos elaborarase unha memoria e realizaranse as correcciones oportunas, tanto na programación
didáctica como na práctica docente coa intención de mellorar. O alumnado realizará un cuestionario anónimo para
que eles tamén poidan avaliar a práctica docente.

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BueuCPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202336000351

Curso

3º ESOMúsica

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

70Educación secundaria
obrigatoria

Sesións
semanais

2
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1. Introdución

A música, como ben cultural e como linguaxe e medio de comunicación non verbal, constitúe un elemento con gran
valor na vida das persoas; ademais, favorece o seu desenvolvemento integral, intervén na súa formación emocional e
intelectual,  a  través do coñecemento do feito musical  como manifestación cultural  e histórica,  e contribúe ao
afianzamento dunha postura aberta, reflexiva e crítica no alumnado.

Na actualidade, a música constitúe un dos principais referentes de identificación da mocidade. Co desenvolvemento
tecnolóxico multiplicáronse as canles de acceso ás cada vez máis numerosas fontes de cultura musical, así como aos
seus diversos xeitos de creación e interpretación, a través de vehículos que forman parte da súa vida cotiá, como
internet, os dispositivos móbiles, os reprodutores de son e os videoxogos. Ademais, fomenta o desenvolvemento da
percepción, a sensibilidade estética, a expresión creativa e a reflexión crítica.

A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a constancia, a disciplina, a toma de
decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción de responsabilidades e o espírito emprendedor, innovador e
crítico,  que  contribúen  ao  desenvolvemento  integral  da  persoa.  A  práctica  musical  mellora  a  memoria,  a
concentración, a atención, a psicomotricidade, o control das emocións, a autoestima, as habilidades para enfrontarse
a un público ou a capacidade para traballar en grupo. A música potencia o desenvolvemento de capacidades como a
comunicación oral e escrita, o pensamento matemático ou o coñecemento tecnolóxico e científico, que axudan á
adquisición das competencias, ademais de procurar un ensino integral e axudar na maduración do alumnado novo.

Transcendendo estes valores estéticos, propios da competencia de conciencia e expresións culturais, o alumnado
aprenderá actitudes de cooperación e traballo en equipo ao formar parte de diversas agrupacións nas que cadaquén
asumirá diferentes papeis para poder interpretar música en conxunto. Por outra parte, é interesante fomentar
actitudes emprendedoras que acheguen o alumnado ás diferentes profesións no ámbito musical e non musical.

Esta materia fomenta as actividades colaborativas ao integrar os/as estudantes nun grupo, fomentando o intercambio
de  ideas,  o  respecto  entre  iguais,  a  integración,  a  creatividade,  o  coñecemento  doutros  contextos  e  o
desenvolvemento da intelixencia emocional.

O estudo desta materia parte dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado na educación primaria e do seu
desenvolvemento evolutivo, afondando con elementos que, dado o seu nivel de abstracción, deben abordarse neste
momento de desenvolvemento do alumnado.

Entre outros, é obxectivo desta materia dotar os alumnos e as alumnas dun vocabulario que permita a descrición de
fenómenos musicais, unha comprensión da linguaxe musical como medio de expresión artística, unha sensibilidade
cara á expresión musical e o entendemento da música como un fenómeno imbricado na historia e na sociedade.
Tamén se lle outorga un papel importante á análise das obras musicais, entendendo que se pode levar a cabo en
distintos niveis de profundidade.

Os elementos do currículo básico organizáronse en catro bloques, moi relacionados entre si, que comparten múltiples
elementos: "Interpretación e creación" integra a expresión instrumental, vocal e corporal coa improvisación e a
composición musical, o que permitirá ao alumnado participar da música dunha forma activa; "Escoita" pretende crear
a primeira actitude fundamental cara a esta arte e dotar o alumnado das ferramentas básicas para gozar dela a
través da audición e a comprensión do feito musical; "Contextos musicais e culturais" relaciona a música coa cultura
e a historia,  dá a coñecer o valor  do patrimonio musical  español  e galego,  e ensina a identificar  o estilo  e as
características distintivas da música que delimitan cada período histórico básico; e finalmente, "Música e tecnoloxías"
pretende abranguer o coñecemento e a práctica da interacción entre música e novas tecnoloxías. Estes aspectos
teñen especial importancia debido á proximidade que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que se
pretende xerar unha vinculación entre a linguaxe tecnolóxica que utiliza habitualmente e a música dentro da aula.

Xa  como remate,  vese  necesario  resaltar  a  importancia  do  uso  dunha metodoloxía  adecuada a  este  enfoque
curricular,  que  posibilite  que  o  alumnado sexa  protagonista  da  súa  propia  aprendizaxe,  traballando  de  xeito
colaborativo, onde a práctica e a vivencia do feito musical sexa real e relevante para o alumnado, para a comunidade
educativa e para o contorno social.
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 -  Analizar  obras de diferentes épocas e
culturas  identificando  as  súas  principais
características  estilísticas  e  establecendo
relacións  co  seu  contexto,  para  valorar  o
patrimonio musical e dancístico como fonte de
gozo e de enriquecemento persoal.

2-3 3 1-2 3 1 1-2

OBX2 - Explorar as posibilidades expresivas de
diferentes  técnicas  musicais  e  dancísticas,  a
través  de  actividades  de  improvisación,  para
incorporalas ao repertorio persoal de recursos e
desenvolver  un  criterio  de  selección  das
técnicas máis adecuadas á intención expresiva.

1 2 1-3 1 3 3

OBX3 - Interpretar pezas musicais e dancísticas
xestionando  adecuadamente  as  emocións  e
empregando  diversas  estratexias  e  técnicas
vocais, corporais ou instrumentais, para ampliar
as posibilidades de expresión persoal.

1 2 1-3 1 1 3

OBX4 -  Crear  propostas artístico-musicais,  de
xeito individual ou grupal, empregando a voz, o
corpo,  instrumentos  musicais  e  ferramentas
tecnolóxicas  para  potenciar  a  creatividade  e
identificar oportunidades de desenvolvemento
persoal, social, académico e profesional.

1 3 2 3 1 1-3 3-4

OBX5  -  Coñecer,  valorar  e  respectar  o
patrimonio artístico e musical  de Galicia e da
contorna, a través das achegas relevantes na
cultura e na sociedade galegas, para apreciar a
importancia  do  noso  acervo  dentro  dos
procesos de globalización.

1-2 2-3 1 1-3 1 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XAntigúedade e Idade Media1 10

Estudo da música occidental desde o
período homérico ata finais do século XIV,
tomando en consideración os principais
fitos constitutivos ¿estrutural, estilística e
funcionalmente¿ do feito musical neste
lapso de tempo.

15

XRenacemento2 10

O Renacemento é un movemento cultura
nacido en Italia no século XV. Rapidamente
alcanzou case toda Europa durante os
séculos XV e XVI. Estaba baseado en
recuperar os valores grecolatinos. Dentro
da arte renacentista, a música sufriu
importantes cambios nas súas
características.

15
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Barroco X3 10

Durante o barroco apareceron algunhas das
máis importantes formas musicais da
historia musical como son a sonata, o
concerto ou a xa mencionada ópera,
ademais de dar lugar a músicos barrocos
considerados moitos deles como os máis
destacados da historia da música clásica,
como veremos máis adiante.

Doutra banda, cabe destacar que o barroco
non só tivo influencia no ámbito musical,
senón no resto de campos artísticos como a
literatura, a pintura, a arquitectura, a
escultura, o teatro, etc

15

Clasicismo X4 10

O século XVIII foi un século de soterradas
transformacións sociais. Baixo o controlado
inmobilismo imposto polos réximes
absolutistas europeos -baseados nunha
desigual repartición de obrigacións e
privilexios entre a nobreza, o clero e o
terceiro estado¿ a sociedade experimentou
o irresistible ascenso dunhas clases medias
urbanas portadoras de novos valores e
ideas baseados na razón, o mérito e a
xustiza.

A burguesía non foi só o principal motor do
movemento ilustrado, os avances
científicos ou a secularización da sociedade
durante o século das luces, senón que
desenvolveu novos códigos culturais que
exerceron unha decisiva influencia na
evolución dos estilos musicais e que a
historiografía musical englobou dentro do
concepto Clasicismo. Nesta unidade
repasaremos a consolidación do estilo
Clásico en relación con tres ámbitos socio-
musicais: A música de cámara, as
sociedades filarmónicas, e a ópera popular.

15

XRomanticismo5 10

A medida que a humanidade avanza na
historia, os seus acontecementos
bríndannos revelacións, puntos de
reflexión, aprendizaxes que adquirimos ao
interpretar o que nos sucedeu como
sociedade e como individuos. A arte é un
produto que reflicte os sentimentos e
pensamentos de cada época e é por iso que
podemos aprender moito da historia ao
analizar os seus puntos de importancia e
expresión. Nesta unidade, aprenderemos
achega do romanticismo musical e as súas
características.

15

XSéculo XX6 10
 A música, cuxos recursos tradicionais foran
explotados ata a saciedade polos autores
románticos, busca abrirse novos camiños e

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XSéculo XX6 10

romper co pasado. Gran cantidade de
estilos vangardistas musicais iranse
xustapoñendo no transcurso do século en
busca da novidade e a experimentación, a
través dun cambio estético que dará lugar
ás composicións máis variadas.
A aparición de novos xéneros como o jazz
ou o rock e os seus derivados arrebatará á
música culta o protagonismo, case
exclusivo, do que gozara durante séculos.
Aos poucos irase convertendo nunha
música de minorías, allea ao éxito e aos
intereses comerciais. Na segunda metade
de século, a chegada da tecnoloxía alterará
a forma de compoñer e interpretar a
música. Por primeira vez na historia os
medios electrónicos e informáticos terán
unha función importante dentro do
fenómeno musical.

10

XOutras músicas7 10Música de España, Galicia e outras culturas. 15

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Antigúedade e Idade Media

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Recoñecer os trazos estilísticos máis
importantes da música e danza da época
traballada.

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

Identificar os feitos históricos que inflúen
nas manifestacións musicais.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Cometario de audicións.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Recoñecer os trazos estilísticos máis
importantes da música e danza da época
traballada.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Recoñecer as características principais do
período.

TI 35

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

Interpretar as adaptacións das obras
propostas deste período.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

Participar con acerto nas interpretacións
propostas para esta unidade

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Identificar os feitos históricos e culturais
que inflúen nas manifestacións musicais.

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

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Voces e instrumentos: clasificación xeral dos instrumentos por familias e características. Agrupacións.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

2

Título da UDUD

Renacemento

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Recoñecer os trazos estilísticos máis
importantes da música e danza da época.

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

Identificar os feitos históricos e culturais
que inflúen nas manifestacións musicais.

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Recoñecer as funcións da música
relacionándoas coas características
principais.

TI 60

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

Interpretar as adaptacións das obras
propostas deste período.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar as propostas musicais
traballadas no período.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

Interpretar as adaptacións das obras
propostas deste período.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Recoñecer as funcións da música
relacionándoas coas características
principais.

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Recoñecer as funcións da música
relacionándoas coas características
principais do momento histórico
correspondente.

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

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Voces e instrumentos: clasificación xeral dos instrumentos por familias e características. Agrupacións.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.
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Contidos

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

3

Título da UDUD

Barroco

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Recoñecer os trazos estilísticos máis
importantes da música e danza da época.

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

Recoñecer as funcións da música
relacionándoas coas características
principais.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar con vocabulario axeitado as
propostas da unidade.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Relacionar as características da epoca
proposta coa actualidade.

TI 50

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

Interpretar as adaptacións das obras
propostas deste período.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

Participar con acerto nas interpretacións
propostas para esta unidade.

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Identificar os feitos históricos que inflúen
nas manifestacións musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Recoñecer os trazos estilísticos máis
importantes da música e danza da época.

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

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Voces e instrumentos: clasificación xeral dos instrumentos por familias e características. Agrupacións.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

4

Título da UDUD

Clasicismo

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Recoñecer os trazos estilísticos máis
importantes da música e danza da época.

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

Recoñecer as funcións da música
relacionándoas coas características
principais.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Recoñecer as funcións da música
relacionándoas coas características
principais e a época actual.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 55

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

Ler con fludez partituras sinxelas e
adaptadas ao nivel.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar as propostas da unidade cun
vocabulario axeitado.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

Participar con acerto nas interpretacións
propostas para esta unidade.

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Amosar actitude respetuosa no visionado
ou escoita das porpostas da unidade.

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Establecer vínculos das características
máis importantes e os feitos históricos
principais.

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

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Voces e instrumentos: clasificación xeral dos instrumentos por familias e características. Agrupacións.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.
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5

Título da UDUD

Romanticismo

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Recoñecer os trazos estilísticos máis
importantes da música e danza da época.

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

Establecer vínculos das características
máis importantes e os feitos históricos
principais.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Recoñecer as funcións da música
relacionándoas coas características
principais.

TI 60

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

Ler partituras adaptadas ao nivel de xeito
fluido.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar con vocabulario axeitado as
propostas da unidade.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

Interpretar as adaptacións das obras
propostas deste período.

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Amosar actitude respetuasa no escoita
das propostas da unidade.

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Establecer vínculos das características
máis importantes e os feitos históricos
principais.

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

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Voces e instrumentos: clasificación xeral dos instrumentos por familias e características. Agrupacións.
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Contidos

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

6

Título da UDUD

Século XX

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 25

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Recoñecer os trazos estilísticos máis
importantes da música e danza da época
traballada.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar cun vocabulario axeitado as
propostas da unidade.

TI 75

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

Establecer vínculos das características
máis importantes e os feitos históricos
principais.

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

Ler partituras adaptadas con fluidez.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

Participar con acerto nas interpretacións
propostas para esta unidade.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Establecer vínculos entre outras épocas e
a actualidade.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Amosar unha actitude respectuosa na
escoita ou visionado das propostas
musicais da unidade.

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Recoñecer as funcións da música
relacionándoas coas características
principais.

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

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Voces e instrumentos: clasificación xeral dos instrumentos por familias e características. Agrupacións.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

7

Título da UDUD

Outras músicas

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Establecer conexións entre manifestacións
musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre a música e
a danza actuais.

Establecer vínculos das características
máis importantes e os feitos históricos
principais.

CA1.6 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Recoñecer os trazos estilísticos máis
importantes da música e danza do
patrimonio galiego.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade, na exploración de técnicas musicais e
dancísticas básicas, por medio de improvisacións
pautadas, individuais ou grupais, nas que se
empreguen a voz, o corpo, instrumentos musicais ou
ferramentas tecnolóxicas.

Participar con acerto nas interpretacións
propostas para esta unidade.

CA2.2 - Expresar ideas, sentimentos e emocións en
actividades pautadas de improvisación,
seleccionando as técnicas máis adecuadas de entre
as que conforman o repertorio persoal de recursos.

Participar con acerto nas propostas para
esta unidade.

CA2.3 - Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e momentos
históricos, recoñecendo a súa influencia sobre a
música e a danza actuais.

Establecer vínculos das características
máis importantes e os feitos históricos
principais.

CA2.4 - Empregar técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal ou instrumental, aplicando
estratexias de memorización e valorando os ensaios
como espazos de escoita e de aprendizaxe.

Participar con acerto nas propostas para
esta unidade.

CA2.6 - Interpretar con corrección pezas musicais e
dancísticas sinxelas, individuais e grupais, dentro e
fóra da aula, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo a
concentración.

Interpretar as adaptacións das obras
propostas deste período.

CA2.7 - Planificar e desenvolver, con creatividade,
propostas artístico-musicais, tanto individuais coma
colaborativas, empregando medios musicais e
dancísticos, así como ferramentas analóxicas e
dixitais.

Desenvolver con creatividade propostas
artístico musicais.

CA2.8 - Participar activamente na planificación e na
execución de propostas artístico-musicais
colaborativas, valorando as achegas do resto dos
integrantes do grupo e descubrindo oportunidades
de desenvolvemento persoal, social, académico e
profesional.

Participar con acerto nas propostas da
unidade.

CA3.4 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Recoñecer os trazos estilísticos máis
importantes da música e danza da época
traballada.

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

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Voces e instrumentos: clasificación xeral dos instrumentos por familias e características. Agrupacións.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Concertos, actuacións musicais e outras manifestacións artístico-musicais en vivo e rexistradas.

- Mitos, estereotipos e roles de xénero transmitidos a través da música e da danza.
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Contidos

- Normas de comportamento básicas na recepción musical e escénica: respecto e valoración.

- Ferramentas dixitais para a recepción musical: diferentes soportes audiovisuais.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- Principais xéneros musicais e escénicos do patrimonio cultural, con especial atención á Comunidade Autónoma de
Galicia.

- Repertorio vocal, instrumental ou corporal individual ou grupal de distintos tipos de música do patrimonio musical
propio e doutras culturas.

- Técnicas básicas para a interpretación: técnicas vocais, instrumentais e corporais, técnicas de estudo e de control
de emocións.

- Técnicas de improvisación guiada e libre.

- Proxectos musicais e audiovisuais: emprego da voz, do corpo, dos instrumentos musicais, dos medios e das
aplicacións tecnolóxicas.

- A propiedade intelectual e cultural: formulacións éticas e responsables. Hábitos de consumo musical responsable.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Ferramentas dixitais para a creación musical. Secuenciadores e editores de partituras.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A materia require unha metodoloxía maiormente práctica mesturada coa aprendizaxe teórica. Para traballar a parte
práctica e produción musical usaremos metodoloxías cooperativas e colaborativas principalmente, xa que se fará
interpretación en conxunto.

Tamén  contaremos  con  metodoloxía  de  aprendizaxe  baseado  en  proxectos:  Presenta  ó  alumnado  situacións
complexas con vistas a que intenten resolvelas de forma creativa, estimulando a imaxinación, a creatividade e a
aplicación das súas propias experiencias.

No tratamento dos contidos teóricos da materia buscarase un aprendizaxe por descubrimento: a base e observar e
rexistrar información de forma sistemática. Non se trata de proporcionar directamente os coñecementos, senón de
ensinarlles a manexar os que xa saben, para que descubran, coa axuda do profesorado outras cousas.

Ademáis do anterior, as directrices metodolóxicas a seguir nesta programación son as seguintes:

- A asimilación dos distintos bloques de contidos, partirá sempre da práctica para logo pasar á teorización, é dicir, a
base desta programación é aprender facendo.

- A planificación do ensino faise sempre en base a vivir a experiencia da música a través da interpretación, da
creación e da escoita activa de distintas propostas artísticas.

- Os criterios de avaliación están directamente relacionados cos obxectivos propostos, é dicir, superar con éxito os
criterios de avaliación amosa o grao de adquisición destes obxectivos por parte do alumnado.

- Diseñaranse diferentes situacións de aprendizaxe que incluirán procedementos diversos para traballar os contidos,
e  sempre  partindo  dunha  visión  global,  onde  os  novos  coñecementos  aprendidos  completen  e  conecten  cos
coñecementos previos do alumnado e teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe que coexisten no contexto
da aula, así como a atención á diversidade, propoñendo sempre mecanismos de reforzo para as dificultades que se
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detecten.

- Terase en conta e farase destacable a través dos contidos transversais a importancia da relación entre a materia de
Música  e  outras  materias.  Aínda  que  a  priori  a  relación  máis  directa  se  dá  con  Educación  Plástica,  Visual  e
Audiovisual, por compartir competencias de índole artística, tamén é posible establecer relacións coas Matemáticas,
por exemplo a través das proporcións do ritmo, da estrutura musical, das calidades físicas do son; coas linguas, a
través da simbiose entre texto, idioma e melodía; coa Historia para entender os contextos de creación das diferentes
obras e expresións musicais universais e coa Tecnoloxía, a través do manexo de diferentes ferramentas dixitais para
escribir, manipular o son e compoñer etc.

- Promoverase nas distintas unidades o traballo en equipo e a capacidade emprendedora, dada a natureza grupal e
creativa desta materia, realizando proxectos colaborativos entre o alumnado, onde se poidan aplicar técnicas de
reforzo da autoestima, da autonomía, da reflexión e da meditación sobre o grao de responsabilidade de cada un no
conxunto do proxecto.

- Utilizaranse distintos tipos de actividades segundo a natureza das unidades: actividades introductorias ou de
presentación dos contidos para descubrir os coñecementos previos do alumnado, actividades de motivación ou
descubrimento, de desenvolvemento e consolidación, de avaliación, de reforzo e recuperación e de ampliación dos
contidos nos casos que sexa necesario.

- Por último destacar os principios metodolóxicos nos que se basea esta programación como son a práctica e a
motivación, a interrelación entre contidos e materias, a aprendizaxe significativa e funcional,  a creatividade, a
atención personalizada, a actitude analítica e a socialización.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Instrumentos dotación de aula

Aula virtual

Programa de edición de partituras

Materiais do Repositorio Abalar

Programa edición de audio

Instrumentos habituais das dotacións de aula: Orff, pequena percusión, etc

Aula virtual: todos os recusos e actividades que pon á disposición a aula virtual do centro.

Programas de edición de partituras e audio

Material do Repositorio Abalar que se pode descargar e utilizar na Aula Virtual

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A Avaliación inicial no 3º curso de ESO terá por obxecto averiguar os coñecementos musicais e dancísticos previos
que aprendeu e lembra o alumnado do curso anterior.

Con estas actividades comprobaremos as destrezas adquiridas en anteriores cursos.
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1. Realizaranse exercicios en formación orquestral de interpretación melódica con acompañamento harmónico. Esta
actividade será realizada por imitación. Utilizaremos para iso as placas, a pequena percusión ou obxectos de son, ou
outro instrumento que consideremos idóneo. Con esta tarefa comprobaremos as destrezas motrices aplicadas á
rítmica,  á memoria harmónica e melódica,  ao sentido do pulso ou á capacidade de escoita para adecuarse ao
conxunto.

2. Realizaranse exercicios de lectura rítmica e melódica, e interpretación de pequenas partituras (4/8 compases). Con
esta actividade avaliaremos o grao de interiorización rítmico-melódico e a capacidade de interpretación dos códigos
da linguaxe musical. Para a interpretación usaranse os instrumentos de placas ou a frauta doce.

3. Proba escrita de análise de partitura (8 compases). O alumnado identificará e describirá todos os símbolos que
recoñece nela e realizará unha análise melódico-rítmica da mesma

4. Proba escrita de respostas breves dos contidos básicos da música en relación á linguaxe musical e á historia da
música.

Con estas actividades de avaliación o alumnado informaranos sobre os coñecementos previos que posúe e o grao de
asimilación. Para avaliar as actividades prácticas usaremos táboas de indicadores específicas con diferentes items
que reflictan as capacidades psicomotrices, rítmicas, auditivas e interpretativas do alumnado. As probas prácticas
daranos a información dos coñecementos teóricos do alumnado.

Outras cuestións como as destrezas no movemento e danza ou o manexo da tecnoloxía irémolas avaliando nas
sucesivas unidades.

Á luz dos resultados da avaliación inicial decidiremos aplicar a programación tal e como foi deseñada ou realizar as
correspondentes e necesarias adaptacións.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

15

UD 3

15

UD 4

15

UD 5

15

UD 6

10

UD 7

15

Total

100

Proba
escrita 65 40 50 45 40 25 0 38

Táboa de
indicadores 35 60 50 55 60 75 100 62

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Debido a que a materia é altamente procedimental os criterios de cualificación serán os seguintes:

1. Contidos teóricos: puntuarase de 0 a 10 as actividades de avaliación dos contidos de cultura musical, da análise de
partituras, das audicións comentadas e dos contidos teóricos da linguaxe musical, sendo logo un 30% da nota final.

O exame escrito contará con algunhas preguntas tipo test e outras de redacción, explicación de contidos e de análise
de audicións ou partituras. Farase un exame trimestral, puidendo nalgunhas unidades realizar exames parciais e
facer a media entre todas as actividades de avaliación escritas do trimestre, contando un 15% o exame trimestral, e
outro 15% a media dos exames parciais feitos por unidades.

O  exame teórico  poderá  ser  adaptado  segundo  os  casos  de  necesidades  educativas  especiais  ou  atención  á
diversidade especificados e acordados co departamento de orientación e os informes pertinentes presentados polas

Criterios de cualificación:
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familias.

2. Contidos prácticos:  puntuaranse de 0 a 10 as actividades de interpretación instrumental, vocal exercicios prácticos
de lectura rítmica/melódica, traballo na aula e na casa, os traballos a presentar, etc sendo logo un 70% da nota final.

A parte práctica  avaliarase mediante a observación sistemática con táboa de indicadores ou rúbricas.

En  relación  á  interpretación  instrumental  hai  que  ter  en  conta  os  diferentes  niveis  do  alumnado,  polo  que  o
profesorado facilitará no posible as medidas necesarias para aquel alumnado que o precise (dispoñibilidade horaria
no recreo, adecuación das partituras ao nivel, etc.).

O aprobado da materia acádase cunha puntuación mínima de 5.

A avalición final será o resultado da aplicación das seguintes porcentaxes dos tres trimestres:

- 1º Trimestre: 30%

- 2º Trimestre:  30%

- 3º Trimestre: 40%

Cando a nota de cada avaliación ou final dea números con decimáis, se estes están por debaixo de 0.5 tenderase a
nota enteira inferior, e se están por enriba de 0.5 tenderase a nota enteira superior, por exemplo, se a media é de 7.3
a nota será 7; se a media é 7.7 a nota será 8.

Criterios de recuperación:

O alumnado que acade unha cualificación inferior a 5 na 3ª avaliación realizará actividades de recuperación dos
contidos teóricos e/ou prácticos da materia non superados.

Estas actividades corresponderán aos contidos teóricos e prácticos non superados e poderán ser de dous tipos:

1. Actividades novas deseñadas para tal fin no caso de que o alumnado realizase todas as previas ata a 3ª avaliación
incluída e non as superase. O deseño destas actividades responderá aos contidos non superados e á metodoloxía
aplicada.

2. Actividades repetidas das realizadas ao longo do curso con cualificación negativa ou non presentadas.

-Criterios de cualificación das actividades de recuperación dos contidos teóricos e prácticos:

O profesorado informará ao alumnado das actividades de recuperación que ten que realizar para acadar unha
avaliación positiva na materia. As novas cualificacións obtidas nas actividades de recuperación utilizaranse para facer
un novo cálculo das notas das avaliacións, e a correspondente á avaliación final, seguindo os criterios de cualificación
establecidos na programación.

- Actividade de apoio, reforzo, ampliación e titoría

O alumnado que acade unha cualificación igual o superior a 5 na 3ª avaliación realizará actividades de apoio, reforzo
e ampliación coa posibilidade de subir a súa cualificación de cara á avaliación final. Esas actividades responderán aos
bloques de contidos tanto teóricos como prácticos susceptibles de mellora. Serán deseñadas seguindo as pautas
anteriormente descritas en ambos bloques de contidos.

O alumnado que adquirise as competencias de xeito destacado e que aínda teña capacidade de mellora, escollerá
unha actividade de ampliación libre entre os bloques de contidos teóricos ou prácticos

- Criterios de cualificación das actividades de reforzo, apoio e ampliación dos contidos teóricos e prácticos

A realización correcta destas actividades poderá engadir ata 1 punto á cualificación da avaliación final
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5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Se se pasa a 4º curso coa materia de 3º pendente seguirase o procedemento de recuperación trimestral ou anual a
acordar co alumnado. Dita recuperación constará dun exame trimestral ou anual con parte teórica e práctica, tal
como ven descrito no apartado "criterios de cualificación", onde a teoría será o 30% da nota e práctica o 70% da
nota. O peso dos tres trimestres será 30%, 30% e 40% respectivamente. Será necesario acadar unha nota media de 5
para recuperar a materia pendente.

Naqueles casos que se necesite,  establecerase dacordo co departamento de orientación,  un plan de reforzo e
adaptación aos casos de necesidades específicas de apoio educativo e atención á diversidade,   adaptando os
contidos, os exames e incluso o tempo dado para resolver ditas probas segundo cada caso concreto, e establecendo
un recreo cada semana para solventar dúbidas e axudar a preparar a parte práctica instrumental e vocal.

6. Medidas de atención á diversidade

Prestaremos especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, ofrecendo diferentes
formas de organización dos espazos e tempos da clase, e metodoloxías variadas que permitan a todo o alumnado
seguir as explicacións e actividades propostas.

O obxectivo fundamental é asegurar a normalización, inclusión e non-discriminación deste alumnado coa fin de que
poida acceder a unha educación de calidade con igualdade de condicións.

Para garantir un apoio adecuado a este alumnado é fundamental establecer canles de colaboración entre o diverso
profesorado que intervén na súa educación,  e organizar os recursos persoais e materiais do centro coa fin de
desenvolver actividades encamiñadas á inserción e promoción.

Estudiaranse as circunstancias concretas de cada caso, con especial atención ao alumnado con dificultades de
aprendizaxe, tendo en conta os diferentes ritmos  e estilos de aprendizaxe, establecendo as liñas educativas a seguir
e garantindo así os apoios necesarios. Para elo, a función da coordinación entre docentes, alumnado e familias é
fundamental a través da titoría.

Poderanse realizar adaptacións curriculares e organizativas ofrecendo entre outros, programas de reforzo ademáis de
medidas de apoio personalizado para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, e para aqueles que
permanezan  un  ano  máis  no  mesmo  curso,  coa  fin  de  permitir  a  todo  o  alumnado  o  desenvolvemento  das
competencias clave previsto no perfil  de saída e a consecución dos obxectivos xerais da educación secundaria
obrigatoria, así como alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais.

Con todo, para a atención á diversidade do alumnado de educación secundaria obrigatoria estarase ao disposto na
lexislación vixente na Comunidade Autónoma de Galicia.

Algunhas posibles ferramentas para organizar a atención á diversidade serían:

1. Organizar ao alumnado en diferentes agrupamentos nas actividades segundo os seus intereses e motivacións.

2. Utilizar materiais variados en ditas actividades: escritos, audiovisuais, etc.

3. Aplicar diversas técnicas e metodoloxías para explicar un mesmo contido.

4. Manter o contacto permanente con este alumnado a través de entrevista persoal e titorías coas familias para saber
que parte da asignatura cóstalles máis seguir.

5. Ofrecerlle tempo extra para asimilar as explicacións (por exemplo algún recreo a semana para consultar dúbidas) e
para resolver probas específicas.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X X

ET.2 - Creatividade X X X X X X X

ET.3 - Autonomía X X X X X X X

ET.4 - Traballo en equipo,
emprendemento social e
empresarial

X X X X X X X

ET.5 - Igualdade entre sexos X X X X X X X

ET.6 - Consumo responsable:
fomento do espírito crítico X X X X X X X

ET.7 - Respeto mutuo:
educación emocional e en
valores

X X X X X X X

ET.8 - Expresión oral e escrita X X X X X X X

ET.9 - Competencia dixital e
comunicación audiovisual X X X X X X X

Observacións:
- Comprensión lectora: Traballarase principalmente través dos textos para aprender os contidos teóricos.
- Creatividade: traballarase  a través da composición de exercicios e pezas propias de percusión corporal, uso de
tecnoloxías, creación de letras, improvisación...
- Autonomía: traballarase de actividades de improvisación, creación de contidos e proxectos propios tanto a nivel
individual como grupal.
- Traballo en equipo, emprendemento social e empresarial: Actividades que implican creación de proxectos
grupais.
- Igualdade entre sexos:Utilización de obras de diversos estilos e épocas compostas tanto por homes como por
mulleres, fomentando especialmente o repertorio composto por mulleres e intérpretes femininas.
- Consumo responsable: fomento do espírito crítico. A través da comprensión dos elementos que conforman a
música e dos distintos estilos e xéneros musicais o alumnado conformará unha opinión obxectiva e crítica e isto
contribuirá a fomentar un consumo musical responsable
-  Respecto  mutuo:  educación  emocional  e  en  valores.  Actividades  musicais  grupais  nas  que  é  primordial
respectar as producións musicais dos demáis e axudarse mutuamente para conseguir un son de conxunto.
- Expresión oral e escrita:  A través da redacción de textos explicativos e traballos de exposición oral como por
exemplo explicar os parámetros que conforman o son, a forma dunha canción, a importancia do silencio na nosa
saúde e nas nosas vidas, etc.
- Competencia dixital e comunicación audiovisual:a través da creación de músicas con ferramentas dixitais e de
eventos musicais que engloben non so música e danza, senón tamén propostas audiovisuais que as acompañen,
creando así unha performance global.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

As  pezas  musicais  trabal ladas  ao  longo  do  curso
executaranse en público en Nadal ou a final de curso.

Actuacións públicas en Nadal ou final de curso

Propiciarase a asistencia do grupo a un concerto didáctico,
para  poñer  en  práctica  as  normas  de  comportamento
aprendidas na clase, así como vivr a experiencia de escoitar
música en directo.

Asistencia como público a un concerto didáctico

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

Indicadores de logro

Ben ou acadado

Mal ou non acadado

Regular ou mellorable

A programación é un documento aberto e susceptible de cambios segundo observemos os procedementos que
funcionan e os que non.  Debe revisarse cada ano coa fin de adaptala mellor á realidade das aulas. A posta en
práctica de dita programación é o que nos permite mellorala, recollendo a través dos procedementos de avaliación da
propia programación e da práctica docente, a información necesaria para reformala. O proceso de avaliación da
propia programación e da práctica docente realízase dentro do Departamento coa información recollida polos
docentes sobre diferentes aspectos do desenvolvemento da mesma, que debería incluír unha valoración/avaliación
dos estudantes, do seu propio proceso de ensino-aprendizaxe, que pode realizarse a través dun cuestionario ou unha
entrevista con cada alumno a final e curso. Algúns dos ítems a contemplar para avaliar a propia programación e a
práctica docente mediante rúbrica son os seguintes:

- Comprobarción dos obxectivos propostos:  se estes se adaptan ao curso correspondente, se se poden acadar coas
unidades propostas, a porcentaxe de alumnado que consegue ditos obxectivos, etc.

-  Idoneidade  das  unidades  didácticas  propostas:  se  hai  correlación  entre  obxectivos,  contidos  e  criterios  de
cualificación nestas,  a correción da temporalización. e se contribúen realmente a acadar as competencias clave.

-  Utilidade materiais  didácticos empregados:  comprobar se o alumnado os entende,  se son variados,  se están
adaptados para o alumnado con necesidades educativas específicas e de apoio educativo, se inclúen TIC, etc.

- Valoración dos criterios e instrumentos de avaliación e cualificación: se son útis e precisos, se os instrumentos de
avaliación inclúen métodos cualitativod e cuantitativos, se se inclúen procedementos de recuperación, etc.

-  Grao de implicación dos  estudantes  no proceso de ensino-aprendizaxe:  coñecen os  obxectivos  propostos,  o
repertorio e actividades parécenlles adecuados, coñecen os criterios de avaliación e cualificación, etc.

- Tido en conta o anterior, elaboración de propostas de mellora.

Os  ítems  anteriores  avaliaranse  mediante  os  indicadores  ben  ou  acadado,  mal  ou  non  acadado  e  regular  ou
mellorable no caso de que sexa acadado pero que se poida revisar e mellorar.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Para  o  seguimento  da  programación,  avaliación  desta  e  propostas  de  melloras  utilizaremos  unha   táboa  de
indicadores considerando os ítems expostos no punto anterior: "avaliación do proceso de ensino e práctica docente" ,
valorando para cada un deses ítems o grao de consecución e facendo propostas de mellora naqueles puntos que se
observen carencias. Así o procedemento de seguimento e avaliación da programación e da práctica docente farase
mediante táboas de indicadores, ficha con preguntas a cubrir polo alumnado e entrevista persoal co alumnado.

A partir da análise dos datos extraídos destes procedementos de seguimento, faranse as correspondentes propostas
de mellora.

Dito  seguimento  farase  trimestralmente  acordando  en  reunión  de  departamento  os  cambios  a  introducir  na
programación a través da aplicación proens en cada trimestre e a final de curso de cara ao ano seguinte.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A materia de Xeografía e Historia contribúe á percepción e a análise dunha realidade cada vez máis diversa e
cambiante. A comprensión do devir a través do tempo e do espazo e a análise do cambio como froito da acción
humana implica concibir a aprendizaxe do alumnado como unha invitación ao coñecemento de si mesmo e do mundo
que o rodea.

Vivir en sociedade, interactuar na contorna e comprender como son as relacións que establecemos e as normas de
funcionamento  que  as  rexen  resultan  esenciais  para  que  o  alumnado  poida  asumir  os  seus  dereitos  e
responsabilidades e exercitar a cidadanía cara un comportamento cívico.

Nesta liña, os contidos de terceiro van na dirección de comprender o territorio como o espazo humanizado, tanto
desde unha perspectiva económica como física e ambiental. Entender as dinámicas internas e externas da poboación
e as súas derivadas como a diversidade da poboación, a interculturalidade, as minorías e a igualdade de xénero
tamén van ser obxecto de estudo neste curso. Así mesmo, valorar que todos estes asuntos van sentir os efectos do
fenómeno da globalización é outro dos eixes principais a tratar.

Desde o punto de vista histórico os contidos deste curso tratan o século XVIII, unha etapa de cambios ideolóxicos,
sociais e económicos de grande repercusión que asentan as bases da organización política e económica do mundo
contemporáneo ata os nosos días. As revolucións burguesas entenderanse como o marco de ruptura das estruturas
do pasado (servidume) para conformar novas formas de pensamento ideolóxico e político nun novo contexto de
liberalismo e de democracia, é dicir, de recoñecemento da cidadanía. A globalización, o capitalismo, as formas de
traballo e a economía liberal serán cuestións que se comprendan cando se aborde a Revolución Industrial; e, igual
que a sociedade, a economía e a política  se transforman, a arte deste época tamén responderá a ditas mutacións
adaptándose a novos gustos e demandas.

Ditos contidos están estruturados en tres bloques que son "Retos do mundo actual" no que se fai fincapé nos desafíos
e problemas do presente e da contorna local e global  coa perspectiva de coñecer cales son os retos do futuro ao que
se enfronta a sociedade en xeral e a española e galega en particular.

O segundo bloque "Sociedades e territorio"  integra contidos que contribúen a explicar a evolución das sociedades ao
longo do tempo e do espazo para comprender o devir actual e as consecuencias futuras. En definitiva, interpretar o
presente desde a perspectiva do pasado como legado histórico.

O terceiro bloque de grande transversalidade é "Compromiso cívico local y global"  no que se acentúan o sentido da
responsabilidade e os valores democráticos dos/das alumnos/as deste nivel.

En definitiva, alumnado de terceiro comprenderá a través desta materia o presente como un proceso inacabado
sobre o que é posible actuar desde unha perspectiva científica e cívica para modelar o futuro.

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 3 4 1-2-4-5 1 1 3 4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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 3 2 1-2 4 1-3 1-3 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.

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

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.

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

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.

1-5 3 2 1-3-5 1-3 1-2 3 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.

1-5 3 1-3 1-3 3 1-2-3 1-3 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.

2-5 3 2-4 1-2 1-3 1-2-3 1-2-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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.

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

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.

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

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X
Organización política das
sociedades e ordenamento
normativo autonómico,
constitucional e supranacional.

1 9

Trata de estudar os rexímenes políticos e a
organización dos estados e, en concreto, o
Español e indicar a importancia das
Institucións para velar pola paz e
seguridade.

10

XGlobalización, movementos
migratorios e interculturalidade.2 8

Trata do fenómeno da globalización os seus
aspectos positivos e negativos e as súas
derivadas dos desprazamentos da
poboación no mundo actual, a
multiculturalida e e posibles conflitos
ideolóxicos e etnico culturais, diversidade e
mestizaxe.

5

X

Relacións entre a natureza e a
sociedade. A pegada humana
no medio e ameazas á Terra e o
entorno próximo de España e
Galicia.

3 8
Abordaranse os problemas medioambietais
da Terra. A emerxencia climática e a
conciencia ecosocial.

5

X

O espazo natural, rural e
urbano. Formas de poboamento
e a súa tansforamación.
Evolución en España e Galicia e
retos do futuro

4 9

Procura analizar os conceptos espaciais,
localización, escala, proximidade espacial e
facer un estudo do global ao local na escala
rural e urbana e a súa evolución e retos do
futuro en relación co Desenvolvemento
Sostible.

5

A actividade económica e
sectores produtivos. Axentes
económicos. A economía
globalizada e desenvolvemento
sostible.

X5 9
Trata do sector primario, secundario e
terciario e a tendencia á economía global
cara a terciarización e o deber do respeto
polo Desenvolvemento Sostible.

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Paisaxes humanizadas e os
sectores produtivos na UE,
España e Galicia e o mercado
común europeo.

X6 9

Trata de explicar o funcionamento do
mercado dentro da UE e o papel económico
de España dentro da UE. Así mesmo
abordaríase a Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal

10

Os Sistemas económicos. A
distribución desigual dos
recursos e do traballo nun
mundo globalizado.

X7 9

Trata de coñecer os diferentes sistemas de
organización económica e pode abordaese
a produción e o traballo. Cabe abordar o
deber de entendernos dentro dun mundo
globalizado.

10

A poboación e poboamento en
España e Galicia. Diversidade
social, multiculturalidade e
igualdade de xénero.

X8 9

Trata dos ciclos demográficos e evolución
da poboación e o reto demográfico en
España e Galicia. O envellecemento da
poboación e as políticas demográficas.
Cambios dos modos de vida e dos modelos
de organización social.
Así mesmo se aborda a diversidade social e
a cohesión a non discriminación cun fincapé
na igualdade de xénero.

10

X
O Século da Razón.
Transformación política. Da
servidume á cidadanía.

9 9

Trata do Antigo Réxime, a Ilustración e o
despotismo Ilustrado, así como os síntomas
e propostas de cambio. É importante
destacar a figura de mulleres que na época
propuñan cambios no seu rol.

10

X

As Revolucións burguesas.  A
Revolución industrial e
mentalidade  capitalista unha
nova organización social de
clases.

10 9

As ideas do liberalismo e as revoltas
americana e francesa e as súas
consecuencias. Así mesmo coa revolución
industrial estúdase a derivada do
capitalismo e a nova sociedade de clases. O
rol das mulleres na época das revolucións.

10

X

A chegada dunha nova dinastía
en España. Uniformismo e
reformismo borbónico. Crise do
Antigo Réxime en España e
Galicia  ata 1814.

11 9

Trata dos primeiros monarcas Borbón en
España, o reformismo ilustrado de Carlos III
e a guerra e revolución liberal en España. A
importancia da Constitución de 1812.
Restauración borbónica.

10

X

Os movementos artísticos. As
artes na época da Ilustración.
Rococó, Neoclasicismo,
Romanticismo. A personalidade
independente de Goya.

12 8

Trata de coñecer as características xerais
das manifestacións artísticas deste período
e a súa relación coa arte clásica. Faise
fincapé na figura independente de Goya
para que se analicen as pinturas de
temática histórica relevantes.

5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Organización política das sociedades e ordenamento normativo autonómico, constitucional e
supranacional.

Duración

9
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.6 - Recoñecer os trazos que van conformando a
identidade propia e a dos demais, a riqueza das
identidades múltiples en relación con distintas
escalas espaciais, a través da investigación e a
análise dos seus fundamentos xeográficos,
históricos, artísticos, ideolóxicos e lingüísticos, e o
recoñecemento das súas expresións culturais.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente, demostrando saber e
comprender que tipos de rexímenes
existen, as diferenzas entre monarquía e
república e como se organiza o Estado
español.

CA2.6 - Coñecer, valorar e exercitar
responsabilidades, dereitos e deberes e actuar en
favor do seu desenvolvemento e a defensa dos
valores constitucionais e democráticos.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente, demostrando saber e
comprender cales son as características
fundamentais dun sistema democrático
en antítesis ao ditatorial.

CA3.8 - 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.

Realiza un exercicio escrito no que
indique certas institucións do Estado e de
asociacións que promoven un mundo
máis seguro e unha mellor convivencia.

TI 40

CA1.1 - Elaborar contidos propios en distintos
formatos, mediante aplicacións e estratexias de
recollida e representación de datos máis complexas,
usando e contrastando criticamente fontes fiables,
tanto analóxicas como dixitais, do presente e da
historia contemporánea, identificando a
desinformación e a manipulación.

É capaz de realizar con certa soltura a
proposta de traballo, identificando e
describindo aceptablemente que é
Estado, tipos de Estado, rexímenes e a
organización territorial do Estado

CA3.4 - Recoñecer movementos e causas que xeren
unha conciencia solidaria, promovan a cohesión
social e traballen para a eliminación da
desigualdade, especialmente a motivada por
cuestión de xénero, e para o pleno desenvolvemento
da cidadanía, mediante a mobilización de
coñecementos e estratexias de participación,
traballo en equipo, mediación e resolución pacífica
de conflitos.

É capaz de realizar con certa soltura a
proposta de traballo, no que plasma a
importancia do sentido cívico, o respecto
polas diferenzas e opinións dos demais e
sobre o recoñecemento da muller.

CA3.6 - Contribuír ao benestar individual e colectivo
a través do deseño, exposición e posta en práctica
de iniciativas orientadas a promover un compromiso
activo cos valores comúns, a mellora da contorna e o
servizo á comunidade.

É capaz de realizar con certa soltura a
proposta de traballo, identificando e
describindo os problemas de convivencia
que hai na súa contorna e as solucións
que proporía.

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

Contidos

- Sociedade da información. Procura, tratamento da información, uso de datos en contornas dixitais e avaliación e
contraste da fiabilidade das fontes. O problema da desinformación. Uso específico do léxico relativo aos ámbitos
histórico, artístico e xeográfico.

- Análise e interpretación de conceptos espaciais: localización, escala, conexión e proximidade espacial.

- Igualdade de xénero e formas de violencia contra as mulleres. Actitudes e comportamentos sexistas

23/12/2022 12:37:35 Páxina 33de7



Contidos

- Organización política das sociedades. Ordenamento normativo autonómico, constitucional e supranacional como
garante do desenvolvemento de dereitos e liberdades para o exercicio da cidadanía. Cidadanía europea e
cosmopolita.

- Diversidade social e multiculturalidade. Integración e cohesión social. Medidas e accións en favor da igualdade e da
plena inclusión.

2

Título da UDUD

Globalización, movementos migratorios e interculturalidade.

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Coñecer os Obxectivos de Desenvolvemento
Sustentable, realizando propostas que contribúan ao
seu logro, aplicando métodos e proxectos de
investigación, incidindo no uso de mapas e outras
representacións gráficas, así como de medios
accesibles de interpretación de imaxes.

É capaz de interpretar e identificar con
certa seguridade mapas e gráficos sobre
o Desenvolvemento Sustentable,
mobilidade da poboación e distribución do
traballo.

CA2.1 - Analizar procesos de cambio histórico e
comparar casos da Historia e a Xeografía a través do
uso de fontes de información diversas, tendo en
conta as transformacións de curta e longa duración
(conxuntura e estrutura), as continuidades e
permanencias en diferentes períodos e lugares.

Responde a preguntas cun nivel
suficiente, demostrando saber e
comprender o que é globalización,
causas, consecuencias e aspectos
negativos e positivos e o que é
Desenvolvemento Sostible.

CA2.8 - Recoñecer os trazos que van conformando a
identidade propia e a dos demais, a riqueza das
identidades múltiples en relación con distintas
escalas espaciais, a través da investigación e a
análise dos seus fundamentos xeográficos,
históricos, artísticos, ideolóxicos e lingüísticos, e o
recoñecemento das súas expresións culturais.

Responde a preguntas cun nivel
suficiente, demostrando saber e
comprender o que é globalización,
causas, consecuencias e aspectos
negativos e positivos e o que é
Desenvolvemento Sostible.

CA3.1 - Establecer conexións e relacións entre os
coñecementos e informacións adquiridos,
elaborando sínteses interpretativas e explicativas,
mediante informes, estudos ou dosieres
informativos, que reflictan un dominio e
consolidación dos contidos tratados.

Responde a preguntas cun nivel
suficiente, demostrando saber e
comprender o que é globalización,
causas, consecuencias e aspectos
negativos e positivos e o que é
Desenvolvemento Sostible.

TI 40

CA1.1 - Elaborar contidos propios en distintos
formatos, mediante aplicacións e estratexias de
recollida e representación de datos máis complexas,
usando e contrastando criticamente fontes fiables,
tanto analóxicas como dixitais, do presente e da
historia contemporánea, identificando a
desinformación e a manipulación.

É capaz de realizar con certa soltura un
traballo sobre que é globalización, causas
e aspectos negativos e positivos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Rexeitar actitudes discriminatorias e
recoñecer a riqueza da diversidade, a partir da
análise da relación entre os aspectos xeográficos,
históricos, ecosociais e culturais que conformaron a
sociedade globalizada e multicultural actual, e o
coñecemento da achega dos movementos en
defensa dos dereitos das minorías e en favor da
inclusión e a igualdade real, especialmente das
mulleres e doutros colectivos discriminados.

É capaz de expor con certa claridade un
traballo sobre a mobilidade da poboación
e a multiculturalidade e o respecto ás
minorías.

CA3.7 - Adoptar un papel activo e comprometido coa
contorna, de acordo con aptitudes, aspiracións,
intereses e valores propios, a partir da análise crítica
da realidade económica, da distribución e xestión do
traballo, e a adopción de hábitos responsables,
saudables, sustentables e respectuosos coa
dignidade humana e a doutros seres vivos, así como
da reflexión ética ante os usos da tecnoloxía e a
xestión do tempo libre.

É capaz de realizar con certa soltura un
traballo escrito identificando e
describindo a incidencia da globalización
na economía mundial e a distribución do
traballo e o mundo das tecnoloxía.

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

Contidos

- Globalización. Os movementos migratorios e interculturalidade no ámbito mundial. Conflitos ideolóxicos e
etnoculturais.

- Sociedade da información. Procura, tratamento da información, uso de datos en contornas dixitais e avaliación e
contraste da fiabilidade das fontes. O problema da desinformación. Uso específico do léxico relativo aos ámbitos
histórico, artístico e xeográfico.

- Igualdade de xénero e formas de violencia contra as mulleres. Actitudes e comportamentos sexistas

- Diversidade social, etnocultural e de xénero. Migracións, multiculturalidade e mestizaxe en sociedades abertas.
Historia e recoñecemento do pobo xitano e outras minorías étnicas do noso país. España, país de migrantes. Novas
formas de identificación cultural.

- Os ciclos e réximes demográficos. O reto demográfico en España e Galicia: Envellecemento e políticas
demográficas. Cambios dos modos de vida e dos modelos de organización social.

- Diversidade social e multiculturalidade. Integración e cohesión social. Medidas e accións en favor da igualdade e da
plena inclusión.

3

Título da UDUD

Relacións entre a natureza e a sociedade. A pegada humana no medio e ameazas á Terra e o
entorno próximo de España e Galicia.

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

23/12/2022 12:37:36 Páxina 33de9



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.4 - Identificar os elementos da contorna e
comprender o seu funcionamento como un sistema
complexo por medio da análise multicausal das súas
relacións naturais e humanas, presentes e pasadas,
valorando o grao de conservación e de equilibrio
dinámico.

Realiza o exercicio escrito  cun nivel
suficiente, demostrando que sabe
identificar varias características da
contorna natural e o aproveitamento que
fai o ser humano do medio.

CA2.5 - Idear e adoptar, cando sexa posible,
comportamentos e accións que contribúan á
conservación e mellora da contorna natural, rural e
urbana, a través do respecto a todos os seres vivos,
mostrando comportamentos orientados ao logro dun
desenvolvemento sustentable das devanditas
contornas, e defendendo o acceso universal, xusto e
equitativo aos recursos que nos ofrece o planeta.

Contesta ás preguntas cun nivel
suficiente e de forma bastante detallada
sobre as maneiras de conservar o medio
natural, rural e urbano e coñece accións
que se promoven desde diferentes
ámbitos.

TI 40

CA1.2 - Xerar produtos orixinais e creativos
mediante a reelaboración de coñecementos previos
a través de ferramentas de investigación que
permitan explicar problemas presentes e pasados da
humanidade a distintas escalas temporais e
espaciais, do local ao global, utilizando conceptos,
situacións e datos relevantes.

É capaz de realizar con certa soltura un
traballo mural sobre medio ambiente,
identificando e describindo
aceptablemente as principais
características e causas e consecuencias
do seu deterioro.

CA3.6 - Contribuír ao benestar individual e colectivo
a través do deseño, exposición e posta en práctica
de iniciativas orientadas a promover un compromiso
activo cos valores comúns, a mellora da contorna e o
servizo á comunidade.

É capaz de realizar con certa soltura un
traballo no que indique como pode
contribuír a mellorar o medio ambiente e
solucións se poden tomar a diferentes
escalas.

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

Contidos

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. Emerxencia climática e sustentabilidade. Relación entre factores
naturais e antrópicos. Modificacións, efectos e ameazas na Terra e a contorna próxima de España e Galicia. Os
avances tecnolóxicos e a conciencia ecosocial.

- Cultura mediática. Técnicas e métodos das Ciencias Sociais: análise de textos, interpretación e elaboración de
mapas, esquemas e sínteses, representación de gráficos e interpretación de imaxes a través de medios dixitais
accesibles. Tecnoloxías da información xeográfica.

- Análise e interpretación de conceptos espaciais: localización, escala, conexión e proximidade espacial.

- Métodos de investigación no ámbito da Xeografía e da Historia. Metodoloxías do pensamento histórico e do
pensamento xeográfico.

- Implicación na defensa e protección do medio ambiente. Acción e posición ante a emerxencia climática.

4

Título da UDUD

O espazo natural, rural e urbano. Formas de poboamento e a súa tansforamación. Evolución en
España e Galicia e retos do futuro

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Coñecer os Obxectivos de Desenvolvemento
Sustentable, realizando propostas que contribúan ao
seu logro, aplicando métodos e proxectos de
investigación, incidindo no uso de mapas e outras
representacións gráficas, así como de medios
accesibles de interpretación de imaxes.

Realiza un exercicio escrito no que teña
que explicar algún dos dezasete ODS
empregando imaxes, mapas, gráficas...  e
fai propostas a problemas e retos do
futuro.

CA1.4 - Identificar os elementos da contorna e
comprender o seu funcionamento como un sistema
complexo por medio da análise multicausal das súas
relacións naturais e humanas, presentes e pasadas,
valorando o grao de conservación e de equilibrio
dinámico.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente, demostrando saber que tipos
de poboamento que  hai en España e
Galicia e como evolucionaron e cales son
os problemas que presentan.

TI 40

CA1.2 - Xerar produtos orixinais e creativos
mediante a reelaboración de coñecementos previos
a través de ferramentas de investigación que
permitan explicar problemas presentes e pasados da
humanidade a distintas escalas temporais e
espaciais, do local ao global, utilizando conceptos,
situacións e datos relevantes.

É capaz de realizar con certa soltura a
proposta un traballo, identificando e
describindo aceptablemente as principais
características espazo natural, rural e
urbano da súa contorna.

CA2.3 - Transferir adecuadamente a información e o
coñecemento por medio de narracións, pósteres,
presentacións, exposicións orais, medios
audiovisuais e outros produtos.

Realiza e expón con certa soltura un
traballo sobre os problemas do
despoboamento rural e o crecemento das
cidades e a súa relación co medio
ambiente.

CA3.7 - Adoptar un papel activo e comprometido coa
contorna, de acordo con aptitudes, aspiracións,
intereses e valores propios, a partir da análise crítica
da realidade económica, da distribución e xestión do
traballo, e a adopción de hábitos responsables,
saudables, sustentables e respectuosos coa
dignidade humana e a doutros seres vivos, así como
da reflexión ética ante os usos da tecnoloxía e a
xestión do tempo libre.

Realiza con certa soltura un informe sobre
o su compromiso  coa contorna e o
poboamento humano  e  indica os retos
futuros e explica con certa  claridade o
influxo económico e laboral no
poboamento.

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

Contidos

- O global e o local. A investigación en Ciencias Sociais. O estudo multicausal e a análise comparada do espazo
natural, rural e urbano. A súa evolución en España e Galicia e os retos de futuro.

- Análise e interpretación de conceptos espaciais: localización, escala, conexión e proximidade espacial.

- Métodos de investigación no ámbito da Xeografía e da Historia. Metodoloxías do pensamento histórico e do
pensamento xeográfico.

- Os ciclos e réximes demográficos. O reto demográfico en España e Galicia: Envellecemento e políticas
demográficas. Cambios dos modos de vida e dos modelos de organización social.

- 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 polos
dereitos laborais e sociais: o estado do benestar.
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5

Título da UDUD

A actividade económica e sectores produtivos. Axentes económicos. A economía globalizada e
desenvolvemento sostible.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.4 - Identificar os elementos da contorna e
comprender o seu funcionamento como un sistema
complexo por medio da análise multicausal das súas
relacións naturais e humanas, presentes e pasadas,
valorando o grao de conservación e de equilibrio
dinámico.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente, demostrando saber e
comprender cales son as características
económicas de España e Galicia.

CA3.3 - Entender e afrontar, desde un enfoque
ecosocial, problemas e desafíos pasados, actuais ou
futuros das sociedades contemporáneas tendo en
conta as súas relacións de interdependencia e
ecodependencia.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente, demostrando saber e
comprender como evolucionou a
actividade económica, os axentes
económicos e os retos do futuro.

TI 40

CA2.5 - Idear e adoptar, cando sexa posible,
comportamentos e accións que contribúan á
conservación e mellora da contorna natural, rural e
urbana, a través do respecto a todos os seres vivos,
mostrando comportamentos orientados ao logro dun
desenvolvemento sustentable das devanditas
contornas, e defendendo o acceso universal, xusto e
equitativo aos recursos que nos ofrece o planeta.

É capaz de realizar con certa soltura a
proposta de traballo sobre a necesidade
dun aproveitamento do medio
respectuoso recoñecendo que obxectivos
do Desenvolvemento Sostible hai que
cumprir.

CA3.2 - Realizar propostas que contribúan ao logro
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable,
aplicando métodos e proxectos de investigación,
incidindo no uso de mapas e outras representacións
gráficas, así como de medios accesibles de
interpretación de imaxes.

É capaz de realizar con certa soltura a
lectura de gráficas, mapas e imaxes sobre
as actividades económicas e a súa
incidencia no medio e determinar cal dos
ODS se deben cumprir ao respecto.

CA3.7 - Adoptar un papel activo e comprometido coa
contorna, de acordo con aptitudes, aspiracións,
intereses e valores propios, a partir da análise crítica
da realidade económica, da distribución e xestión do
traballo, e a adopción de hábitos responsables,
saudables, sustentables e respectuosos coa
dignidade humana e a doutros seres vivos, así como
da reflexión ética ante os usos da tecnoloxía e a
xestión do tempo libre.

É capaz de realizar con certa soltura a
proposta de traballo, identificando e
describindo como se distribúe a riqueza
económica e o traballo e achega algunha
solución ao desigual reparto.

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

Contidos

- Estruturas económicas no mundo actual: unha economía globalizada. Os sectores produtivos na Unión Europea,
España e Galicia, a súa transformación e evolución. A Unión Europea como exemplo do funcionamento dos
mercados. A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos.

- Implicación na defensa e protección do medio ambiente. Acción e posición ante a emerxencia climática.

- Emprego e traballo na sociedade da información, aprendizaxe permanente e ao longo de toda a vida.
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Contidos

- 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 polos
dereitos laborais e sociais: o estado do benestar.

6

Título da UDUD

Paisaxes humanizadas e os sectores produtivos na UE, España e Galicia e o mercado común
europeo.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.4 - Identificar os elementos da contorna e
comprender o seu funcionamento como un sistema
complexo por medio da análise multicausal das súas
relacións naturais e humanas, presentes e pasadas,
valorando o grao de conservación e de equilibrio
dinámico.

Realiza un exame escrito no que identifica
bastantes características da paisaxe de
Galicia, España e Europa e indica algúns
condicionamentos para a actividade
económica.

CA2.8 - Recoñecer os trazos que van conformando a
identidade propia e a dos demais, a riqueza das
identidades múltiples en relación con distintas
escalas espaciais, a través da investigación e a
análise dos seus fundamentos xeográficos,
históricos, artísticos, ideolóxicos e lingüísticos, e o
recoñecemento das súas expresións culturais.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente, demostrando que sabe
identificar os sectores produtivos de
Galicia, España e a UE e as
potencialidades agrícolas de España e
Galicia en relación á UE.

CA3.3 - Entender e afrontar, desde un enfoque
ecosocial, problemas e desafíos pasados, actuais ou
futuros das sociedades contemporáneas tendo en
conta as súas relacións de interdependencia e
ecodependencia.

Realiza o exercicio escrito sobre a
evolución dos sectores produtivos e os
retos de futuro e como estes van ligados
ao cambio no medio natural.

TI 40

CA2.3 - Transferir adecuadamente a información e o
coñecemento por medio de narracións, pósteres,
presentacións, exposicións orais, medios
audiovisuais e outros produtos.

É capaz de realizar con certa soltura unha
proposta de traballo no que expoña as
características da zona onde vive e as
actividades económica da súa contorna e
como condiciona o medio á economía.

CA2.5 - Idear e adoptar, cando sexa posible,
comportamentos e accións que contribúan á
conservación e mellora da contorna natural, rural e
urbana, a través do respecto a todos os seres vivos,
mostrando comportamentos orientados ao logro dun
desenvolvemento sustentable das devanditas
contornas, e defendendo o acceso universal, xusto e
equitativo aos recursos que nos ofrece o planeta.

É capaz de realizar con certa soltura un
informe sobre como poder aproveitar o
medio de Galicia, España e a UE que sexa
respectuoso co Desenvolvemento
Sostible.

CA3.2 - Realizar propostas que contribúan ao logro
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable,
aplicando métodos e proxectos de investigación,
incidindo no uso de mapas e outras representacións
gráficas, así como de medios accesibles de
interpretación de imaxes.

É capaz de realizar con certa soltura
gráficas e mapas nas que se plasmen as
zonas por sectores de produtividade e
tamén fai, entende e explica
suficientemente os datos dunha gráfica
temática.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.7 - Adoptar un papel activo e comprometido coa
contorna, de acordo con aptitudes, aspiracións,
intereses e valores propios, a partir da análise crítica
da realidade económica, da distribución e xestión do
traballo, e a adopción de hábitos responsables,
saudables, sustentables e respectuosos coa
dignidade humana e a doutros seres vivos, así como
da reflexión ética ante os usos da tecnoloxía e a
xestión do tempo libre.

É capaz de realizar con certa soltura a
proposta de traballo, identificando por
exemplo, o abandono de certos sectores
económicos e a tendencia á terciarización
e as repercusións no mundo laboral.

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

Contidos

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. Emerxencia climática e sustentabilidade. Relación entre factores
naturais e antrópicos. Modificacións, efectos e ameazas na Terra e a contorna próxima de España e Galicia. Os
avances tecnolóxicos e a conciencia ecosocial.

- O global e o local. A investigación en Ciencias Sociais. O estudo multicausal e a análise comparada do espazo
natural, rural e urbano. A súa evolución en España e Galicia e os retos de futuro.

- Estruturas económicas no mundo actual: unha economía globalizada. Os sectores produtivos na Unión Europea,
España e Galicia, a súa transformación e evolución. A Unión Europea como exemplo do funcionamento dos
mercados. A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. Do éxodo rural á concentración urbana. O problema do despoboamento
rural no ámbito estatal e autonómico. Ordenación do territorio e transformación do espazo. A importancia do
espazo público. A pegada humana e a protección do medio natural.

- Implicación na defensa e protección do medio ambiente. Acción e posición ante a emerxencia climática.

- Emprego e traballo na sociedade da información, aprendizaxe permanente e ao longo de toda a vida.

- 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 polos
dereitos laborais e sociais: o estado do benestar.

7

Título da UDUD

Os Sistemas económicos. A distribución desigual dos recursos e do traballo nun mundo
globalizado.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.4 - Identificar os elementos da contorna e
comprender o seu funcionamento como un sistema
complexo por medio da análise multicausal das súas
relacións naturais e humanas, presentes e pasadas,
valorando o grao de conservación e de equilibrio
dinámico.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente, demostrando que sabe e
comprende cales son sectores
económicos e cal é o da súa contorna.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Recoñecer os trazos que van conformando a
identidade propia e a dos demais, a riqueza das
identidades múltiples en relación con distintas
escalas espaciais, a través da investigación e a
análise dos seus fundamentos xeográficos,
históricos, artísticos, ideolóxicos e lingüísticos, e o
recoñecemento das súas expresións culturais.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente, demostrando que sabe cal é o
reparto dos diferentes sistemas
económicos no mundo e indica trazos e
características e o reparto do traballo.

CA3.1 - Establecer conexións e relacións entre os
coñecementos e informacións adquiridos,
elaborando sínteses interpretativas e explicativas,
mediante informes, estudos ou dosieres
informativos, que reflictan un dominio e
consolidación dos contidos tratados.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente, demostrando saber e
comprender a evolución dos sistemas
económicos e interpreta medianamente
algunha fonte de información.

TI 40

CA2.1 - Analizar procesos de cambio histórico e
comparar casos da Historia e a Xeografía a través do
uso de fontes de información diversas, tendo en
conta as transformacións de curta e longa duración
(conxuntura e estrutura), as continuidades e
permanencias en diferentes períodos e lugares.

Elabora un informe ou resumo sobre as os
sistemas económicos e a súa evolución e
permanencia no tempo e é capaz de
establecer certas relacións co mundo
globalizado co dominio dunha economía
liberal.

CA3.7 - Adoptar un papel activo e comprometido coa
contorna, de acordo con aptitudes, aspiracións,
intereses e valores propios, a partir da análise crítica
da realidade económica, da distribución e xestión do
traballo, e a adopción de hábitos responsables,
saudables, sustentables e respectuosos coa
dignidade humana e a doutros seres vivos, así como
da reflexión ética ante os usos da tecnoloxía e a
xestión do tempo libre.

É capaz de realizar con certa soltura a
proposta de traballo, identificando e
describindo aceptablemente o reparto
desigual do traballo e o relaciona cos
movementos poboacionais.

CA3.8 - 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.

É capaz de realizar con certa soltura a
proposta de traballo sobre a función do
Estado nas crises económicas e a
tendencia dos sistemas económicos pola
globalización.

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

Contidos

- Cultura mediática. Técnicas e métodos das Ciencias Sociais: análise de textos, interpretación e elaboración de
mapas, esquemas e sínteses, representación de gráficos e interpretación de imaxes a través de medios dixitais
accesibles. Tecnoloxías da información xeográfica.

- Dilemas e incertezas ante o crecemento, a empregabilidade e a sustentabilidade.

- Métodos de investigación no ámbito da Xeografía e da Historia. Metodoloxías do pensamento histórico e do
pensamento xeográfico.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos.

- Emprego e traballo na sociedade da información, aprendizaxe permanente e ao longo de toda a vida.
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Contidos

- 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 polos
dereitos laborais e sociais: o estado do benestar.

8

Título da UDUD

A poboación e poboamento en España e Galicia. Diversidade social, multiculturalidade e
igualdade de xénero.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.2 - Xerar produtos orixinais e creativos
mediante a reelaboración de coñecementos previos
a través de ferramentas de investigación que
permitan explicar problemas presentes e pasados da
humanidade a distintas escalas temporais e
espaciais, do local ao global, utilizando conceptos,
situacións e datos relevantes.

É capaz enumerar algunhas das
características da poboación  mundial e
de España e Galicia e propón certas
solucións aos problemas.

CA1.5 - Rexeitar actitudes discriminatorias e
recoñecer a riqueza da diversidade, a partir da
análise da relación entre os aspectos xeográficos,
históricos, ecosociais e culturais que conformaron a
sociedade globalizada e multicultural actual, e o
coñecemento da achega dos movementos en
defensa dos dereitos das minorías e en favor da
inclusión e a igualdade real, especialmente das
mulleres e doutros colectivos discriminados.

É capaz de realizar unha entrevista
simulada sobre a discriminación social
das minorías e das mulleres e tamén
achega algunhas solucións para evitalas.

CA1.6 - Recoñecer os trazos que van conformando a
identidade propia e a dos demais, a riqueza das
identidades múltiples en relación con distintas
escalas espaciais, a través da investigación e a
análise dos seus fundamentos xeográficos,
históricos, artísticos, ideolóxicos e lingüísticos, e o
recoñecemento das súas expresións culturais.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente, demostrando saber e
comprender os descritores da poboación
e as características poboacionais de
España, Galicia.

TI 40

CA2.7 - Recoñecer movementos e causas que xeren
unha conciencia solidaria, promovan a cohesión
social, e traballen para a eliminación da
desigualdade, especialmente a motivada por
cuestión de xénero, e para o pleno desenvolvemento
da cidadanía, mediante a mobilización de
coñecementos e estratexias de participación,
traballo en equipo, mediación e resolución pacífica
de conflitos.

Traballa en equipo e achega ideas con
certa claridade para elaborar un traballo
sobre a violencia de xénero e os
problemas das minorías e tamén elabora
entrevistas simuladas a colectivos de
mulleres.

CA3.6 - Contribuír ao benestar individual e colectivo
a través do deseño, exposición e posta en práctica
de iniciativas orientadas a promover un compromiso
activo cos valores comúns, a mellora da contorna e o
servizo á comunidade.

Elabora con certa claridade un informe,
tras recollida de datos na súa contorna,
da poboación sobre a procedencia e é
capaz de expresar iniciativas para a súa
integración.

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

- Análise e interpretación de conceptos espaciais: localización, escala, conexión e proximidade espacial.

- Dilemas e incertezas ante o crecemento, a empregabilidade e a sustentabilidade.

- Igualdade de xénero e formas de violencia contra as mulleres. Actitudes e comportamentos sexistas

- Diversidade social, etnocultural e de xénero. Migracións, multiculturalidade e mestizaxe en sociedades abertas.
Historia e recoñecemento do pobo xitano e outras minorías étnicas do noso país. España, país de migrantes. Novas
formas de identificación cultural.

- Os ciclos e réximes demográficos. O reto demográfico en España e Galicia: Envellecemento e políticas
demográficas. Cambios dos modos de vida e dos modelos de organización social.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. Do éxodo rural á concentración urbana. O problema do despoboamento
rural no ámbito estatal e autonómico. Ordenación do territorio e transformación do espazo. A importancia do
espazo público. A pegada humana e a protección do medio natural.

- Diversidade social e multiculturalidade. Integración e cohesión social. Medidas e accións en favor da igualdade e da
plena inclusión.

9

Título da UDUD

O Século da Razón. Transformación política. Da servidume á cidadanía.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.1 - Analizar procesos de cambio histórico e
comparar casos da Historia e a Xeografía a través do
uso de fontes de información diversas, tendo en
conta as transformacións de curta e longa duración
(conxuntura e estrutura), as continuidades e
permanencias en diferentes períodos e lugares.

Responde cun nivel de suficiencia ás
cuestións planteadas no exame sobre o
Antigo Réxime e as súas características
política, económicas e sociais.

CA2.2 - Utilizar secuencias cronolóxicas complexas
nas que identificar, comparar e relacionar feitos e
procesos en diferentes períodos e lugares históricos
(simultaneidade, duración, causalidade), utilizando
termos e conceptos específicos do ámbito da Historia
e da Xeografía.

Realiza con certo nivel de coñecemento
un exame escrito sobre o concepto de
Ilustración e sinala algunha das súas
críticas ao Antigo Réxime e medios de
difusións.

CA2.4 - Identificar os principais feitos históricos nos
diferentes contextos e valorar os cambios que
propiciaron nos aspectos ideolóxicos, sociais,
políticos e económicos conformando as bases do
mundo contemporáneo e actual; así mesmo,
xustificar que feitos do pasado teñen unha incidencia
no presente establecendo relacións de causalidade e
consecuencialidade que todo acontecemento
histórico vai provocar no futuro.

Realiza o exercicio escrito cun nivel
suficiente un comentario histórico guiado
sobre os cambios políticos e económicos
derivados da Ilustración.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 40

CA1.1 - Elaborar contidos propios en distintos
formatos, mediante aplicacións e estratexias de
recollida e representación de datos máis complexas,
usando e contrastando criticamente fontes fiables,
tanto analóxicas como dixitais, do presente e da
historia contemporánea, identificando a
desinformación e a manipulación.

En certa medida ordena as etapas
históricas e entende como se escribe a
Historia. É capaz de indicar algunha fonte
para facer Historia.

CA2.6 - Coñecer, valorar e exercitar
responsabilidades, dereitos e deberes e actuar en
favor do seu desenvolvemento e a defensa dos
valores constitucionais e democráticos.

Redacta e expón o legado das correntes
ilustradas na actualidade  e indica
algunha institución do Estado e
características das democracias e
demostra o valor do sistema
constitucional e democrático.

CA3.3 - Entender e afrontar, desde un enfoque
ecosocial, problemas e desafíos pasados, actuais ou
futuros das sociedades contemporáneas tendo en
conta as súas relacións de interdependencia e
ecodependencia.

É capaz de expresar con certa claridade
as permanencias da Ilustración na
actualidade e plasma nun resumo,
informe, o valor do presente en función
dos camibos producidos no século XVIII.

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

Contidos

- Sociedade da información. Procura, tratamento da información, uso de datos en contornas dixitais e avaliación e
contraste da fiabilidade das fontes. O problema da desinformación. Uso específico do léxico relativo aos ámbitos
histórico, artístico e xeográfico.

- Cultura mediática. Técnicas e métodos das Ciencias Sociais: análise de textos, interpretación e elaboración de
mapas, esquemas e sínteses, representación de gráficos e interpretación de imaxes a través de medios dixitais
accesibles. Tecnoloxías da información xeográfica.

- Métodos de investigación no ámbito da Xeografía e da Historia. Metodoloxías do pensamento histórico e do
pensamento xeográfico.

- As fontes históricas como base para a construción do coñecemento sobre o pasado contemporáneo. Contraste
entre interpretacións de historiadores.

- A transformación política dos seres humanos: da servidume á cidadanía. Transicións, revolucións e resistencias:
permanencias e cambios na época contemporánea. A conquista dos dereitos individuais e colectivos na época
contemporánea. Orixe, evolución e adaptación dos sistemas liberais en España e no mundo a través das fontes.

- Organización política das sociedades. Ordenamento normativo autonómico, constitucional e supranacional como
garante do desenvolvemento de dereitos e liberdades para o exercicio da cidadanía. Cidadanía europea e
cosmopolita.

- O patrimonio como ben e como recurso. Posta en valor, difusión e xestión da riqueza patrimonial.

10

Título da UDUD

As Revolucións burguesas.  A Revolución industrial e mentalidade  capitalista unha nova
organización social de clases.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.4 - Identificar os principais feitos históricos nos
diferentes contextos e valorar os cambios que
propiciaron nos aspectos ideolóxicos, sociais,
políticos e económicos conformando as bases do
mundo contemporáneo e actual; así mesmo,
xustificar que feitos do pasado teñen unha incidencia
no presente establecendo relacións de causalidade e
consecuencialidade que todo acontecemento
histórico vai provocar no futuro.

Explica dun xeito suficiente o concepto de
revolución burguesa e cita algúns
obxectivos políticos revolucionarios en
contraposición co Antigo Réxime.

CA3.1 - Establecer conexións e relacións entre os
coñecementos e informacións adquiridos,
elaborando sínteses interpretativas e explicativas,
mediante informes, estudos ou dosieres
informativos, que reflictan un dominio e
consolidación dos contidos tratados.

É capaz facer algunha enumeración dos
motivos que conduciron ás Revoltas e fai
un exercicio escrito suficiente
comprensible.

CA3.3 - Entender e afrontar, desde un enfoque
ecosocial, problemas e desafíos pasados, actuais ou
futuros das sociedades contemporáneas tendo en
conta as súas relacións de interdependencia e
ecodependencia.

Responde de xeito sucinto ás preguntas
sobre o proceso de Independencia das
colonias americanas e da Revolución
Francesa e identifica a ideoloxía liberal e
nacionalista como ideas do presente.

CA3.8 - 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.

Contesta e identifica cunha certa
claridade a cuestións sobre a
organización do Estado, Institucións e
Poderes do Estado, Democracia e
Constitución e expresa e recoñece o valor
destas institucións.

TI 40

CA1.2 - Xerar produtos orixinais e creativos
mediante a reelaboración de coñecementos previos
a través de ferramentas de investigación que
permitan explicar problemas presentes e pasados da
humanidade a distintas escalas temporais e
espaciais, do local ao global, utilizando conceptos,
situacións e datos relevantes.

Demostra que sabe pescudar e expresar
o significado de termos históricos como
Revolución, Burguesía, Capitalismo,
Democracia, Constitución, Absolutismo
etc.

CA2.2 - Utilizar secuencias cronolóxicas complexas
nas que identificar, comparar e relacionar feitos e
procesos en diferentes períodos e lugares históricos
(simultaneidade, duración, causalidade), utilizando
termos e conceptos específicos do ámbito da Historia
e da Xeografía.

É capaz de realizar con certo nivel unha
liña do tempo na que se representen os
procesos revolucionarios da época:
Revolución Americana, Francesa, etapa
de Napoleón, Revolución Industrial...

CA2.3 - Transferir adecuadamente a información e o
coñecemento por medio de narracións, pósteres,
presentacións, exposicións orais, medios
audiovisuais e outros produtos.

É capaz de realizar con certa soltura unha
presentación en posters, ppt, para expor
sobre un personaxe (home ou muller) da
época e sobre o papel das mulleres  nos
procesos revolucionarios.

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

Contidos

- Sociedade da información. Procura, tratamento da información, uso de datos en contornas dixitais e avaliación e
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Contidos

- contraste da fiabilidade das fontes. O problema da desinformación. Uso específico do léxico relativo aos ámbitos
histórico, artístico e xeográfico.

- A transformación política dos seres humanos: da servidume á cidadanía. Transicións, revolucións e resistencias:
permanencias e cambios na época contemporánea. A conquista dos dereitos individuais e colectivos na época
contemporánea. Orixe, evolución e adaptación dos sistemas liberais en España e no mundo a través das fontes.

- A industrialización en Europa, España e Galicia. Transicións, revolucións, permanencias e cambios na nova orde
mundial. Nacemento dunha nova sociedade.

- Organización política das sociedades. Ordenamento normativo autonómico, constitucional e supranacional como
garante do desenvolvemento de dereitos e liberdades para o exercicio da cidadanía. Cidadanía europea e
cosmopolita.

- Diversidade social e multiculturalidade. Integración e cohesión social. Medidas e accións en favor da igualdade e da
plena inclusión.

- O patrimonio como ben e como recurso. Posta en valor, difusión e xestión da riqueza patrimonial.

11

Título da UDUD

A chegada dunha nova dinastía en España. Uniformismo e reformismo borbónico. Crise do Antigo
Réxime en España e Galicia  ata 1814.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.2 - Utilizar secuencias cronolóxicas complexas
nas que identificar, comparar e relacionar feitos e
procesos en diferentes períodos e lugares históricos
(simultaneidade, duración, causalidade), utilizando
termos e conceptos específicos do ámbito da Historia
e da Xeografía.

Elabora con certa autonomía escalas
cronolóxicas dos feitos acaecidos no
século XVIII en España e no resto do
territorio Europeo e saca algunha
conclusión.

CA2.4 - Identificar os principais feitos históricos nos
diferentes contextos e valorar os cambios que
propiciaron nos aspectos ideolóxicos, sociais,
políticos e económicos conformando as bases do
mundo contemporáneo e actual; así mesmo,
xustificar que feitos do pasado teñen unha incidencia
no presente establecendo relacións de causalidade e
consecuencialidade que todo acontecemento
histórico vai provocar no futuro.

Identifica algunhas características básicas
da Ilustración española e galega e explica
algunhas reformas político-
administrativas do século XVIII e explica
de forma xeral a Guerra de
Independencia.

CA3.3 - Entender e afrontar, desde un enfoque
ecosocial, problemas e desafíos pasados, actuais ou
futuros das sociedades contemporáneas tendo en
conta as súas relacións de interdependencia e
ecodependencia.

Explica dun xeito comprensible as
reformas económicas acometidas polos
Borbóns e extrapola a súa influenza na
actualidade no senso de establecer
relación entre estado uniformista e  e
descentralizado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Rexeitar actitudes discriminatorias e
recoñecer a riqueza da diversidade, a partir da
análise da relación entre os aspectos xeográficos,
históricos, ecosociais e culturais que conformaron a
sociedade globalizada e multicultural actual, e o
coñecemento da achega dos movementos en
defensa dos dereitos das minorías e en favor da
inclusión e a igualdade real, especialmente das
mulleres e doutros colectivos discriminados.

Identifica cun certo grao de comprensión
os resgos que conformaron a España e
Galicia contemporánea e é quen de
enumerar algunhas características da
diversidade social e cultural que
conforman o país.

TI 40

CA1.1 - Elaborar contidos propios en distintos
formatos, mediante aplicacións e estratexias de
recollida e representación de datos máis complexas,
usando e contrastando criticamente fontes fiables,
tanto analóxicas como dixitais, do presente e da
historia contemporánea, identificando a
desinformación e a manipulación.

É capaz de realizar con certa soltura unha
pescuda de información sobre que é
Dinastía e averigua que reis españoles
houbo antes do século XVIII.

CA1.6 - Recoñecer os trazos que van conformando a
identidade propia e a dos demais, a riqueza das
identidades múltiples en relación con distintas
escalas espaciais, a través da investigación e a
análise dos seus fundamentos xeográficos,
históricos, artísticos, ideolóxicos e lingüísticos, e o
recoñecemento das súas expresións culturais.

De xeito suficiente e comprensible fai un
resumo tras a lectura, visualización,
proxección dunha breve reseña histórica
de España antes do XVIII e recoñece
trazos identitarios.

CA2.3 - Transferir adecuadamente a información e o
coñecemento por medio de narracións, pósteres,
presentacións, exposicións orais, medios
audiovisuais e outros produtos.

Realiza case sen axuda do docente
tarefas propostas sobre a España e
Galicia do século XVIII como
cuestionarios, test, relación de termos...

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

Contidos

- Cultura mediática. Técnicas e métodos das Ciencias Sociais: análise de textos, interpretación e elaboración de
mapas, esquemas e sínteses, representación de gráficos e interpretación de imaxes a través de medios dixitais
accesibles. Tecnoloxías da información xeográfica.

- As fontes históricas como base para a construción do coñecemento sobre o pasado contemporáneo. Contraste
entre interpretacións de historiadores.

- A chegada a España dunha nova dinastía, uniformismo e reformismo borbónico. Crise do Antigo Réxime en España
e Galicia ata 1814. O reformismo ilustrado en Galicia.

- Organización política das sociedades. Ordenamento normativo autonómico, constitucional e supranacional como
garante do desenvolvemento de dereitos e liberdades para o exercicio da cidadanía. Cidadanía europea e
cosmopolita.

- Diversidade social e multiculturalidade. Integración e cohesión social. Medidas e accións en favor da igualdade e da
plena inclusión.

- O patrimonio como ben e como recurso. Posta en valor, difusión e xestión da riqueza patrimonial.

12

Título da UDUD

Os movementos artísticos. As artes na época da Ilustración. Rococó, Neoclasicismo,
Romanticismo. A personalidade independente de Goya.

Duración

8
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Coñecer os Obxectivos de Desenvolvemento
Sustentable, realizando propostas que contribúan ao
seu logro, aplicando métodos e proxectos de
investigación, incidindo no uso de mapas e outras
representacións gráficas, así como de medios
accesibles de interpretación de imaxes.

Identifica e expresa con certa seguridade
os diferentes estilos artísticos da época e
comparando dúas imaxes recoñece e
numera algún elemento artístico que os
diferenza.

CA2.4 - Identificar os principais feitos históricos nos
diferentes contextos e valorar os cambios que
propiciaron nos aspectos ideolóxicos, sociais,
políticos e económicos conformando as bases do
mundo contemporáneo e actual; así mesmo,
xustificar que feitos do pasado teñen unha incidencia
no presente establecendo relacións de causalidade e
consecuencialidade que todo acontecemento
histórico vai provocar no futuro.

Clasifica con certa seguridade as
características do Rococó, do
Neoclasicismo e do Romanticismo e
enumera algún exemplo de España e
Galicia e os relaciona cos feitos históricos.

CA2.8 - Recoñecer os trazos que van conformando a
identidade propia e a dos demais, a riqueza das
identidades múltiples en relación con distintas
escalas espaciais, a través da investigación e a
análise dos seus fundamentos xeográficos,
históricos, artísticos, ideolóxicos e lingüísticos, e o
recoñecemento das súas expresións culturais.

Coñece a grandes resgos a vida e obra de
Goya e ten certo coñecemento das obras
e do significado da Carga dos Mamelucos
e os Fusilamentos do 3 de maio e os
relaciona coa Invasión Napoleónica.

TI 40

CA2.3 - Transferir adecuadamente a información e o
coñecemento por medio de narracións, pósteres,
presentacións, exposicións orais, medios
audiovisuais e outros produtos.

É capaz de realizar con certa soltura un
traballo sobre os movementos artísticos:
Rococó, Neoclasicismo e Romanticismo e
incorpora nomes de mulleres artistas e
xulga o por que do seu relegamento.

CA3.1 - Establecer conexións e relacións entre os
coñecementos e informacións adquiridos,
elaborando sínteses interpretativas e explicativas,
mediante informes, estudos ou dosieres
informativos, que reflictan un dominio e
consolidación dos contidos tratados.

Realiza con certo grao de seguridade
unha síntese sobre o valor da arte e a súa
relación co contexto. Tamén pode citar
algunha influencia de Goya en pintores
posteriores.

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

Contidos

- Igualdade de xénero e formas de violencia contra as mulleres. Actitudes e comportamentos sexistas

- Métodos de investigación no ámbito da Xeografía e da Historia. Metodoloxías do pensamento histórico e do
pensamento xeográfico.

- As fontes históricas como base para a construción do coñecemento sobre o pasado contemporáneo. Contraste
entre interpretacións de historiadores.

- O nacemento das novas expresións artísticas e culturais ata a metade do século XIX e a súa relación coas artes
clásicas. A personalidade independente de Goya. Respecto e conservación do patrimonio material e inmaterial.

- O patrimonio como ben e como recurso. Posta en valor, difusión e xestión da riqueza patrimonial.

23/12/2022 12:37:36 Páxina 33de22



4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía empregada á hora de traballar no curso de terceiro os contidos da materia debe permitir  que o
alumnado adquira o coñecemento dos feitos e fenómenos xeográficos e históricos nun sentido amplo para que poida
establecer relacións e detectar as repercusións que estes tiveron no seu momento e aínda teñen no presente. Unha
vantaxe da Xeografía e Historia é que o alumando adoita a ter coñecementos previos por experiencias vividas, polo
que é preciso aproveitalos para favorecer que siga construíndo a súa aprendizaxe, actuando o profesorado de guía e
propiciador do progreso dos saberes.

As unidades temáticas do curso poden abordarse desde unha perspectiva cronolóxica ou 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 co fin de traballar  dun xeito operativo, práctico e comprensible.

Seguindo a máxima de que se aprende facendo é recomendable o emprego de metodoloxías abertas, flexibles e
activas que poñan ao alumnado no reto de resolver as tarefas encomendadas que conduzan a aumentar o seu
interese, a súa motivación e a súa autonomía. Neste aspecto é viable aplicar neste curso diversos métodos como o
traballo por proxectos; a clase invertida; aprendizaxe baseada no xogo ou baseada nun problema, etc. Todos eles
propician que o alumnado traballe  e afonde nas súas competencias e se lle  valoren os progresos e non só os
resultados.

En efecto, diversificar as metodoloxías segundo a Unidade a traballar, ademais de romper coa rutina, vai axudar a
que o docente teña maior perspectiva de coñecemento do alumnado nas diferentes facetas e detectar, así mesmo, as
dificultades  de  aprendizaxe  que  aparezan  e  aplicar,  en  consonancia,  os  mecanismos  de  reforzo  axeitados
(discriminando tarefas,  regulando a esixencia, propoñendo alternativas...).

Por medio de actividades como o deseño de rutas; simulacións de feitos históricos ou de personaxes; investigacións
sobre  temas  curriculares;  elaboración  de  xornais  de  época;  redacción  de  pequenos  comentarios  históricos  e
artísticos;  exposicións orais;  debates;  planteamentos e retos,  etc.,  incentívase a iniciativa,  a  creatividade e o
emprendemento do alumnado facendo que se sinta parte activa do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

O emprego de mecanismos como a formulación de interrogantes, tormenta de ideas, debates, recreación de feitos,
asembleas, poñerse "en situación de" ....  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.

Outro aspecto a ter en conta son as dinámicas de grupo (constrúe unha historia, adiviña quen son, ordena a historia,
resolve e soluciona...) 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.

Por suposto, é recomendable establecer unha diversificación dos itinerarios de aprendizaxe, así como a aplicación de
criterios de flexibilidade que permitan poñer en acción propostas e iniciativas educativas que favorezan a inclusión.
En relación a isto, o profesorado poderá facer emprego de  distintas estratexias que teñan en conta os diferentes
ritmos de aprendizaxe do alumnado para que adquiran autonomía e aprendan por si mesmos, o que vai permitir
reforzar a autonomía, a reflexión e a responsabilidade.

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 e unidireccionais que non permiten coñecer as
capacidades reais do alumnado, as súas habilidades, destrezas e intereses.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Edixgal

Apuntamentos do docente

Blogs especializados en Xeografía e Historia

Aula Virtual do centro

Caderno ou cartafol de traballo do alumnado

Fichas fotocopiables

Materiais informáticos

Material audiovisual

Mapas xeográficos e históricos

Novelas históricas, novelas gráficas, comics

Cine ou documentais

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 condicionar 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,  que  se  acomode ás  oportunidades  que  se
presenten na aula.

O alumnado requirirá dun caderno de traballo onde plasmará as tarefas de xeito ordenado e con boa presentación.
Dito cartafol será unha mostra máis do traballo do/a alumno/a e da súa progresión.

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
perfectamente adaptables aos contidos que se están a impartir  e é un medio idóneo para que o alumnado se
comunique co profesorado, consulte dúbidas, obteña aclaracións, etc.

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 seu uso responsable.

As novelas ou o cine que traten algún dos aspectos do currículo de terceiro adoitan ser un material atractivo para
afondar  e  comprender  os  contidos.  Estes  poden ser  traballados na súa totalidade ou parcialmente segundo a
organización e disponibilidade temporal.

No curso de terceiro abórdanse temáticas que, en grande medida, están en boga como a globalización, o medio
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ambiente, o mundo laboral, as migracións, a democracia...etc, polo que o emprego da prensa resulta interesante para
darlle ese enfoque práctico e de realidade á aprendizaxe.

En definitiva, deben empregarse diferentes materiais didácticos coa intención de diversificar non só a metodoloxía
senón tamén a aprendizaxe individual.

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 metolodoxía 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 plantearlles
que sexan eles/elas mesmos/as os que, por medio de pescudas, cheguen ás conclusións exactas.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

5

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

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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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

A avaliación do curso establécese segundo o proceso de avaliación continua e criterios de ponderación a varios
niveis. Por unha banda establécese unha ponderación por unidades didácticas, de tal xeito que cada unha delas ten
un peso específico no global do curso. Por outra banda os instrumentos de avaliación, probas escritas e táboa de
indicadores, réxense por uns criterios de puntuación e así mesmo de ponderación.

O curso de terceiro comprende 22 C.A distribuídos e axustados a cada unha das 12 U.D e, nesta programación, o 50%
dos  criterios  de  avaliación  serán  avaliados  por  medio  de  probas  escritas  e  o  outro  50% mediante  táboa  de
indicadores. Por unidades didácticas estableceuse o peso que se lle daba aos instrumentos de avaliación resultando
que as probas escritas é do 65% e o das táboas de indicadores un 35%.

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 tipo test; de desenvolver; 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;
pósteres; 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: execelente 10; ben 7;
regular 5; moi regular 4, valores cos que logo se extrae a media.

A nota da avaliación será o resultado de:

Nota avaliación= [ (Media Ex. x 60)+ (Media rúbricas T.I. x 40)] / 100.

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:

Nota final= [(Nota 1ª aval. x 25) + (Nota 2ª aval. x 40) + (Nota 3ª aval. x 35)] / 100.

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 nunha proba escrita 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 cualificación:

Criterios de recuperación:
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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:

Levarase a cabo un redondeo da cualificación e este será á alza cando o decimal é superir 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 guiado polo docente e este estará en disposición de realizar as aclaracións e correcións que
sexan pertinentes para promover unha recuperación positiva.

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

O artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021 establece o  Plan de reforzo para o alumnado de educación secundaria
obrigatoria que pase de curso con materias sen superar. Nel indícase  que o alumnado deberá seguir un plan de
reforzo en cada unha das materias non superadas, destinado á súa recuperación e á súa superación.

O plan de reforzo 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 da alumna ou do alumno.

O plan de reforzo debe incluír, cando menos:

a) Identificación da alumna ou do alumno.

b) Información relevante sobre a materia ou as materias sen superar.

c) Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación.

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.

e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento.

f) Tarefas para realizar, coa debida temporalización.

g) Seguimento e avaliación.

g) Acreditación da información á familia.

Segundo o indicado, 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.
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O alumno/a será guiado regularmente polo/a profesor/a, 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 adxuntalo de novo.

En virtude do anterior, en cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan de reforzo e, de ser necesario,
realizaránselle os axustes que proceda.

Para a nota final de curso sería o resultado de:

Nota final de curso: (Nota 1ª Av. + Nota 2ª Av.+ Nota 3ª Av.) / 3.

Na sesión de avaliación final do curso en que estean escolarizados o alumno ou a alumna, a profesora ou o profesor
da materia pendente decidirán sobre a súa avaliación, nos termos que se establecen na normativa que regula a
avaliación na educación secundaria obrigatoria. En todo caso, para superar a materia pendente, a alumna ou o
alumno deberán obter avaliación positiva no plan de reforzo correspondente, o que se terá en conta para os efectos
de promoción e/ou titulación

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 facerlo máis comprensible. Deste xeito o alumnado con dificultades
pode decatarse dos seus logros e automotivase 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.

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 na  que se  indica  que,  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.
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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.

Contémplase tamén un 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 incluírá, 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.

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 X X X X

ET.2 - Educación ambiental. X X X X X

ET.3 - Educación para a
igualdade. X X X X

ET.4 - Emprendemento. 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 - Comprensión lectora,
oral e escrita. X X X X X X X X

ET.6 - Obxectivos do
Desenvolvemento Sostible. X X X X X X X X

ET.7 - Educación para a paz X X X

ET.8 - Educación para o
consumidor X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Educación cívico-social. X X X

ET.2 - Educación ambiental.

ET.3 - Educación para a
igualdade. 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

ET.8 - Educación para o
consumidor

Observacións:
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.
Por suposto traballar a educación cívica, a igualdade, o coidado do medio ambiente, educación para paz, en
definitiva, os ODS...é prioritario nesta materia e neste curso xa que gran parte dos temas curriculares xiran
arredor destes aspectos.
Así mesmo, a comunicación audiovisual será aproveitada dun xeito responsable en todas as unidades pois
servirán de apoio á práctica docente e ao desenvolvemento das competencias das TIC do alumnado.
Como tema transversal  incluíuse a comunicación pois  vanse promover os debates  ordenados nos que se
cumpran as normas de respecto e a tolerancia polas opinións contrarias que, en definitiva, conlevan a unha
actitude cívica e a asunción dos valores constitucionais e democráticos.
O emprendemento tamén se considera importante por canto se pretende que o alumnado realice propostas e
promova unha actitude proactiva e participativa para levar a cabo os traballos de aula e/ou emitir propostas que
enriquezan o clima da aula.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

ComplementariaVisitas a exposicións e museos

ComplementariaAsistencia a charlas

ComplementariaExcursións de interese didáctico

ComplementariaProxección de cine de interese para a materia

ComplementariaAsistencia a representacións 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

Avalía e xulga en función dos criterios da programación

Crea ambiente de aprendizaxe

Emprega variedade de recursos

Motiva ao alumnado

Ofrece oportunidades de recuperación

É ordenado nas explicacións

23/12/2022 12:37:43 Páxina 33de31



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 a 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 actividades relacionáronse cos interese 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 en base á responder SI ou NON será proporcionado ao alumnado ao final de cada avaliación ou ao
remate  do  curso  para  ser  respondido  de  forma anónima.  O  balance  dos  resultados  vai  permitir  reconsiderar
determinadas actuacións e reformular a programación e a metodoloxía.

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...)

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O profesorado realizará de xeito contínuo 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 por avaliación trimestral,
recolléndose datos sobre a temporalización, os axustes dos Criterios de Avaliación, os instrumentos de avaliación,  a
ponderación dos mesmos, etc.. Toda esta información xunto coa referida aos contidos, metodoloxía, avaliación, etc.,
será valorada polo  docente e  os/as  membros do Departamento indicando,  sobre todo,  as  posibles  razóns das
dificultades do desenvolvemento da programación (polo clima da aula, recursos, diversidade de alumnado, etc.). De
todo isto se elaborará un informe detallado nas actas do departamento.

Para avaliar o proceso de ensino deben empregaranse os indicadores de logro establecidos na programación e
comprobar o seu grao de cumprimento.

Finalmente, nas memorias de final de curso aparecerán recollidas as propostas de mellora que fosen necesarias
poñer en práctica nos cursos sucesivos, procurando ir axustando a programación á temporalidade e á realidade.

9. Outros apartados
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