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Esta programación foi elaborada dacordo coas directrices recollidas nas Instrucións 
do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Así, os diferentes departamentos didácticos e docentes procederon a adaptar as 
programacións didácticas das ensinanzas correspondentes ao ciclo, áreas ou 
materias respectivas. Neste proceso: 
 

1. Identificaronse os estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles que debería ter acadado o alumnado para cada materia ou 
área. 

2. Dentro dos anteriores, identificáronse os estándares de aprendizaxe xa 
traballados na programación ata o remate da 2ª avaliación e que serán o 
referente para o deseño das actividades de recuperación, repaso, reforzo e, 
no seu caso, ampliación que se realicen de xeito telemático durante o 
terceiro trimestre. 

3. Identificáronse, dentro dos imprescindibles os estándares de aprendizaxe 
pendentes que servirán de inicio á programación do curso 2020-2021 

 
Dentro do apartado 1. Estándares de aprendizaxe e compentencias 
imprescindibles, identifícanse coas seguintes cores: 
 

 
Estándares  imprescindibles xa traballados que se empregarán para o 
deseño das actividades de repaso e reforzo. 

  
 
 

Estándares imprescindibles pendentes e a desenvolver en 2020-2021 
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1. Avaliación e cualificación 

 

 

- A avaliación será globalizada, continua, formativa, sumativa e individual, tendo en conta 
sempre a realidade e as posibilidades de cada alumno. 

- Será continua e formativa, para coñecer se se van logrando os obxectivos propostos 
para este nivel. 

- Será sumativa, donde se valorará , sobre todo a adquisición das competencias 
básicas e os obxectivos mínimos de cada unha das áreas de aprendizaxe. 

 

1.1. Avaliación 

 

 

Procedementos de avaliación e cualificación 

Os procedementos de avaliación basaranse principalmente na observación sistemática 
e controlada do traballo do alumnado, tendo en conta que esta se realiza de xeito 
telemático. Así empregaremos como procedemento: 

- Revisión das tarefas propostas e seguimento do traballo a través da Aula Virtual. 

- Cuestionarios e probas de avaliación de resposta escrita, xa sexan "ensaios" 
(permiten aos alumnado construír as súas propias respostas - para non repetir o 
memorizado - e requiren habilidades e reflexivas) ou "probas obxectivas" 
(opcións das que os estudantes escollen unha resposta xa escrita: elección 
múltiple, verdadeira ou falsa, correspondencia, textos incompletos...). 

- Rexistros sonoros que permitan avaliar as habilidades do alumno relacionadas 
coa expresión oral, expresión artística, comunicación verbal, vocabulario, 
fluidez, pronunciación, estrutura de oracións, organización do pensamento... 

- Actividades de autocorrección. 

 

Instrumentos de avaliación e cualificación 

- Plataforma Liveworksheet e sistemas en liña:  Kahoot,  PlayPosit. 

- Fichas editables pdf.   

- Libros dixitais das editoriais. 

- Follas de seguimento individual do alumnado. 

- Análise das produccións dos alumnos:  
 Resumos, redaccións, poemas e relatos diversos, valorando tanto a 

expresión como a ortografía. 
 Audicións e gravacións. 
 Actividades gráficas. 

- Rúbricas / Diario de aula / Fichas de control. 

- Probas obxectivas: traballos monográficos individuais. 
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 1.2. Cualificación final 

 

 

Criterios de cualificación  do centro  e procedemento para obter a cualificación final 

 

 
 
Dado que se trata dunha avaliación continua, global, diagnóstica e formativa, a 
cualificación final do curso 2019/2020 conformarase tendo en conta os seguintes 
aspectos: 

- Os criterios de avaliación previstos para o curso serán os referidos á primeira e 
segunda avaliación, reducidos aos mínimos que permitan alcanzar as 
competencias clave para ese período e o desenvolvido no terceiro trimestre 
como mellora do realizado. 

- A valoración da terceira avaliación non poderá ter, en ningún caso, un efecto 
negativo sobre a media das dúas primeiras avaliacións na avaliación final.  

- Así a cualificación final será unha media das calificacións do 1º , 2º trimestre e 3º 
trimestre, tendo en conta que a do 3º trimestre nunca pode ser inferior a dos 
trimestres anteriores, xa que o traballo deste, valerá só para subir a nota. 

 
Unha avaliación positiva na terceira avaliación supoñerá a recuperación das avaliacións 
pendentes anteriores. 
Considerarase a repetición unha medida moi e(cepcional e nunca condicionada ao 
desenvolvemento do terceiro trimestre. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

  

 2.1    Actividades tipo: Recuperación, repaso, reforzo... 

   

  Soportes 

  

- Libros de texto dixitais: 
 Plataformas dixitais das editoriais SM (Libros de Sociais e Naturais), Anaya 

(Lengua e Lingua) e Vicens-Vives para Matemáticas. 
 Listenings na Story Corner facilitada pola Editorial MacMillan. 

- Actividades desenvolvidas na plataforma "Liveworksheets".  

- Aula Virtual 
 Fichas interactivas elaboradas polo profesorado 
 Vídeos explicativos e propostas de actividades 
 Tarefas de escritura, debuxo e pintura. 
 Lectura de textos 

   

  Actividades tipo adaptadas a cada materia e telemáticas 

  

- Lectura de textos en diferente formato, actividades sobre a lectura: busca de 
información. 

- Actividades de ortografía. Obradoiros de escritura. 

- Repasar e reforzar as operacións básicas. 

- Cálculo, numeración e resolución de problemas. 

- Elaborar esquemas.  

- Visualizar vídeos 

- Escoita de audicións a través de plataformas como Youtube, e proposta de 
actividades sobre estas. 

- Realizar gravacións de lecturas en voz alta, rimas e trabalinguas. 
  

 2.2  Metodoloxía  

   

  Alumnado con conectividade 

  

- Realiza as actividades propostas, as fichas interactivas ou as tarefas das distintas 
especialidades. Todo elo é corrixido mantendo un contacto permanente coa 
familia e alumnado  

- As tarefas propostas teñen un prazo amplo de entrega. Con frecuencia van 
acompañadas de vídeos explicativos. As tarefas tamén adoitan ter explicación 
previa. As tarefas  están programadas  tendo  en conta as dificultades técnicas e 
infraestruturais por parte dalgunhas familias xunto co nivel de competencia 
dixital do alumnado, que é o que debe facelas. Procuramos que as actividades 
propostas sexan atractivas para eles. 

- Foméntase a participación activa mediante a aula virtual así como a maior 
autonomía do alumnado. Hai un seguimento continuo do alumnado con 
problemas técnicos ou de calquera tipo. 

- En casos de dúbidas, as familias poden contactar  co profesorado por medio de 
AbalarMóbil, correo electrónico, teléfono...  
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Alumnado sen conectividade 

 
- Mantense contacto coa familia propoñéndolles ou facilitándolles tarefas que se 

poidan realizar sen necesidade de internet. Nalgúns casos facilitóuselles o 
traballo en formato papel. 

  

 2.3  Materiais e recursos 

  

  

- Libros de texto en formato papel. 
- Libros de texto dixitais. 
- Actividades de reforzo e ampliación procedentes das editoriais. 
- Guías didácticas. 
- Materiais na plataforma Liveworksheet.  
- Aula Virtual do centro. 
- Programación didáctica.  
- Ordenador con conexión á Internet. 
- Teléfono móbil: cámara e gravadora. 
- Fichas editables de elaboración propia . 
- Enlaces a páxinas webs educativas, xogos 
- Vídeos explicativos. Tamén de elaboración propia. 

   

3. Información e publicidade  

 

 

3.1 Información ao alumnado e ás familias 

 

 

O contacto continuado coas familias prodúcese a través das seguintes aplicacións: 
- Servizo mensaxería do Espazo Abalar Móbil. 
- Mensaxes a través da Aula Virtual e comentarios nas calificacións nos Buzóns de 

Entrega. 
- Servizo de mensaxería da Aula Virtual do centro, foro de consultas e dúbidas. 
- No caso de alumnado con problemas de conectividade teléfono móbil ou fixo.  
- Tamén se informa ás familias a través de ClassDojo, correo electrónico ou 

videoconferencia.  

  

 3.2 Publicidade 

 

- Esta programación será publicada na web do centro. 

- Comunicarase ás familias a través das distintas aplicacións así como a través do 
correo electrónico do centro o lugar e día de publicación. 
 

 

 


