
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter 
científico e utilizala para formar unha opinión propia, expresarse 
con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co medio 
natural e a saúde. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando 
diversos soportes. 

B2.1 . Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e 
determinar as características que os diferencian da materia inerte. 

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características 
particulares de ambas. 

B2.1 . Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e 
determinar as características que os diferencian da materia inerte. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 
célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

B3.1 . Catalogar os niveis de organización da materia viva e 
diferenciar as principais estruturas celulares e as súas funcións. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 
máis importantes. 

B3.2 . Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a 
súa función. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e 
asóciaos a súa función. 

B3.3 Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e 
doenza, os factores que os determinan. 

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con 
exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual 
e colectivamente. 

B3.8 Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención 
como práctica habitual e integrada nas súas vidas e as 
consecuencias positivas da doazón de células, sangue e órganos. 

BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para 
a sociedade e para o ser humano. 

B3.9 Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de 
substancias aditivas, e elaborar propostas de prevención e control. 

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co 
consumo de substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, 
etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e 
control. 

B3.11 Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e 
diferenciar os principais nutrientes e as súas funcións básicas. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 
recoñece hábitos nutricionais saudables. 

3.15 Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada 
aparello implicado. 

3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións 
de nutrición. 

3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, 3.16.1 Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
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circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu 
funcionamento. 

respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 

3.17 Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos 
relacionados coa nutrición, así como sobre as súas causas e a 
maneira de previlas. 

3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

3.18 Describir os procesos implicados na función de relación, e os 
sistemas e aparellos implicados, e recoñecer e diferenciar os 
órganos dos sentidos e os coidados do oído e a vista. 

3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o 
órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

3.19 Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, e describir o seu funcionamento. 

3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas 
coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 

3.21 Relacionar funcionalmente o sistema neuro-endócrino. 
3.20.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotía no que se 
evidencie claramente a integración neuroendócrina. 

B6.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir 
sobre elas e os métodos empregados para a súa obtención. 

BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a 
elaboración e a presentación das súas investigacións. 

B6.5. Expor e defender o proxecto de investigación realizado. 

 

(MODIFICADO, xa que non vai ser defendido en público) 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 



 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos de avaliación da fase presencial do curso 2019/2020: 
– Probas escritas  
– Observación directa do traballo na aula. 
– Exposición de traballos de investigación. 

 
Procedementos de avaliación da fase non presencial do curso 2019/2020: 

– Observación do traballo telemático. 
 

Instrumentos de avaliación durante a fase presencial do curso 2019/2020: 
– Probas escritas 
– Caderno da materia do alumno/a. 
– Caderno do profesor como instrumento xeral de rexistro do traballo diario do alumnado. 
– Rúbrica para avaliar a exposición dos traballos de investigación. 

 
Instrumentos de avaliación durante a fase non presencial do curso 2019/2020: 

– Caderno do profesor como instrumento xeral de rexistro do traballo realizado de forma telemática polo alumnado 
– Rúbrica para avaliar a exposición dos traballos de investigación (se é preciso). 
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Cualificación final 

 
Para a cualificación final terase en conta a media da primeira e segunda avaliación. Para realizar a media terase en conta a 
cualificación con decimais, non a nota dos boletíns.   
 
 
As tarefas de reforzo, recuperación e ampliación de aprendizaxe  realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real 
Decreto 463/2020 serán tidas en conta na avaliación do alumnado sempre e cando beneficien ao mesmo. Neste sentido, o 
traballo do alumnado durante a fase non presencial do curso poderá aumentar a nota media (sendo esta a media da primeira e 
segunda avaliación) ata un máximo de dous puntos.  
 
 
Recuperación de avaliacións suspensas: Neste apartado, contémplanse as seguintes posibilidades:  
 
 

– Aquel alumnado cuxa nota media da primeira e segunda avaliación non chegue aos 4,5 puntos deberá realizar un traballo 
dirixido polo profesor para recuperar as avaliacións suspensas. Este alumnado terá que ter entregadas as actividades de 
recuperación propostas na Aula Virtual durante a fase non presencial relacionadas coas avaliacións suspensas. A nota 
máxima da recuperación das avaliación suspensas será dun 5 

 
 
– Aquel alumnado cuxa nota media da primeira e segunda avaliación supere ou sexa igual a 4,5 puntos non precisará 
recuperar avaliacións suspensas. De todos xeitos, si poderá, se así o desexa, aumentar a nota media (sendo esta a media da 
primeira e segunda avaliación) ata un máximo de dous puntos, mediante as actividades de repaso e ampliación propostas na 
Aula Virtual durante a fase non presencial. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de que a proba extraordinaria poida ser presencial realizarase unha proba escrita convencional na que se avaliarán os 
estándares de aprendizaxe indicados neste documento, agás os do bloque 6 (proxecto de investigación). 
 
No caso de que a proba extraordinaria non poida ser presencial, proporase un traballo e actividades que se realizarán de 
forma telemática, de xeito que se avalíen todos os estándares de aprendizaxe indicados neste documento. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Os criterios de avaliación que se terán en conta para a avaliación ordinaria da materia pendente serán os propostos durante a 
fase presencial do actual curso 2019/2020.  
 

Criterios de cualificación: 
 
A avaliación da materia pendente de Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO contempla eximir ao alumnado da realización da proba 
ordinaria de maio se este realiza periodicamente boletíns con tarefas de reforzo e/ou traballos de investigación. 
 
Neste sentido, o criterio de cualificación será a media dos boletíns de reforzo e traballos realizados durante o curso, sempre 
que todos eles acadasen unha valoración positiva. 
 
 Só se realizará a media cos boletíns feitos antes da declaración do estado de alarma. Os boletíns feitos posteriormente só 
poderán beneficiar ao alumnado, aumentando a nota media da fase presencial anterior ata o máximo de dous puntos.   
 
De non ter feito os boletíns ou se estes non acadaron unha valoración positiva durante a fase presencial do curso, o alumnado 
deberá realizar estes boletíns ou outros similares durante a fase non presencial  de xeito telemático e remitirllos ao profesor.  
 
Por tanto, como medida excepcional, neste curso non se realizará unha proba escrita na avaliación ordinaria.  
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 
– Procedementos de avaliación:  

Observación do traballo telemático. 
 

– Instrumento de avaliación:  
         Caderno do profesor como instrumento xeral de rexistro do traballo realizado de forma telemática polo alumnado 
         Rúbrica para avaliar a exposición dos traballos de investigación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

           Actividades  

 
   Durante a fase non presencial do curso 2019/2020 o alumnado poderá continuar co proceso de aprendizaxe a través do 
curso da Aula Virtual do centro. 
 
    As actividades propostas xeralmente cada semana son as seguintes:  
 

✓ Actividades de reforzo e recuperación: actividades máis sinxelas dirixidas a aquel alumnado que precise repasar 

todos os contidos tratados con anterioridade no curso. Estas actividades consisten en exercicios teóricos e 

resolución de problemas. Dependendo do caso particular de cada alumno/a que precise recuperar avaliacións 

suspensas, as actividades serán diferentes.  

 

✓ Actividades de síntese e ampliación: actividades máis complexas dirixidas a aquel alumnado que queira ampliar 

o seu coñecemento científico sobre a materia traballada con anterioridade no curso. Estas actividades consisten 

na visualización de documentais ou películas, análise de documentos científicos (táboas, analíticas, gráficos), 

formulación de hipóteses científicas afondando así no método científico, análise de fitos científicos de 

actualidade, etc. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Cómpre sinalar que todo o alumnado de 3º ESO conta con acceso a internet nas súas casas.  

A metodoloxía durante a fase non presencial do curso segue os principios da programación de comezos de curso, adaptados 
agora á nova situación de confinamento.  
 
Neste sentido, as actividades propostas teñen en conta a diversidade do alumnado, ao propor tanto actividades de reforzo para 
os que teñan dificultades na aprendizaxe, como actividades de ampliación. Tamén se propoñen recursos adicionais que buscan 
entreter ao alumnado e facilitar o confinamento nas súas casas de carácter máis lúdico. 
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Co fin de adaptar o traballo non presencial ás distintas circunstancias persoais do alumnado,  o prazo de entrega das tarefas é 

amplo e flexible, sen datas fixas agás nalgún caso moi puntual. 

As tarefas realizadas polo alumnado durante a fase non presencial serán entregadas a través do correo electrónico ou da 

plataforma da aula virtual. Toda a información relacionada coa realización das tarefas será concretada na Aula Virtual. 

Para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado e adaptarse as súas necesidades educativas, todo aquel que teña 

algunha dúbida sobre as tarefas ou o funcionamento da Aula Virtual, poderá poñerse en contacto co profesor para resolvela a 

través do medio de comunicación escollido, correo electrónico ou mensaxería da aula virtual, o antes posible. Ademais, o 

profesor recalca a necesidade de preguntar polas dúbidas en cada ligazón ás actividades que aparecen na Aula Virtual.  

Materiais e recursos 

✓ Apuntamentos dixitalizados empregados na fase presencial do curso. 
 

✓ Tarefas de reforzo e ampliación da plataforma da Aula Virtual.  
 

✓ Outros recursos, que aparecen ou non de forma independente ás tarefas de reforzo e ampliación: Listaxes de películas, 
documentais e series relacionadas coa materia, documentos científicos, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

O profesor comunicarase co alumnado e as familias a través do curso de 3º da ESO, da materia Bioloxía e 
Xeoloxía da Aula Virtual e da canle de mensaxería da Aula Virtual, cuxo acceso é público, e tamén a través do 
correo electrónico. 

Publicidade  
Publicación da adaptación da programación didáctica na páxina web do centro e no curso de 3º da ESO, da materia 
Bioloxía e Xeoloxía, da Aula Virtual. 



CPI SANSADURNIÑO 
3º ESO  

CULTURA CLÁSICA 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN……………………………….…PAX. 2 

2. COMPETENCIAS CLAVE…………………………………………………………………………………….PAX. 4 

3. PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CUALIFICACIÓN FINAL (procedemento para obter a cualificación 

final de curso)…………………………………………………………………………………………………………………………… PAX. 4 

4.  METODOLOXÍA (materiais e recursos) E ACTIVIDADES (repaso, reforzo, e recuperación).…PAX. 5 

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE…………………………………………………………………………  PAX. 7 
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

- Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos 
actuais, e sinala nestes últimos a presenza de determinados elementos tomados dos 

primeiros.  

- Describe a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso 
histórico, explicando dun xeito máis visible a súa orixe común e o parentesco existente 

entre elas. 

- Identifica e diferenza con seguridade cultismos, semicultismos e termos 
patrimoniais, en relación co termo de orixe sen necesidade de consultar dicionarios nin 

outras fontes de información. 

- Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 

científico-técnica e sabe usalos con propiedade. 

- Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da 

mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu 

ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os 

diferentes deuses.  

- Identifica dentro do imaxinativo mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os 

principais aspectos que os diferencian. 

- Enumera e explica as principais características da relixión grega, poñéndoas en 

relación con outros aspectos básicos da cultura helénica e establecendo comparacións 

con manifestacións relixiosas propias de outras culturas.  

- Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados e explica os rasgos que lles son 

propios.  

- Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no 

desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e achega exemplos para ilustrar e 

xustificar as súas formulacións. 
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- Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características 

das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos 

cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais.  

- Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene 

e a vestimenta en Grecia e Roma. 

- Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e civilización grecolatina que 

perviviron ata a actualidade, demostrando a súa vixencia nunha e noutra época 

mediante exemplos.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes para o 

coñecemento das civilizacións grega e romana. 

- Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

- Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e establecer semellanzas e diferenzas 

entre os mitos e os heroes antigos e os actuais. 

- Coñecer e comparar as características da relixiosidade e da relixión grega coas 

actuais. 

- Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e distinguir a relixión oficial das 

manifestacións do culto privado. 

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

- Recoñecer a presenza de elementos dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais. 

- Identificar a orixe grecolatina do léxico das linguas de España e doutras linguas 

modernas. 

- Distinguir e identificar latinismos, cultismos, semicultismos e termos patrimoniais. 

- Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía científico-técnica de orixe grecolatina.
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2. COMPETENCIAS CLAVE 

- CCL: Comunicación lingüística.  

- CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  

- TIC Tecnoloxías da información e da comunicación. 

- CD competencia dixital.  

- CSC Competencias sociais e cívicas.  

- CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

- CCEC Conciencia e expresións culturais.  

3. PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CUALIFICACIÓN FINAL (procedemento para 

obter a cualificación final de curso) 

1) Procedementos: farase un seguimento pola AulaVirtual. 

2) Instrumentos: pequenos traballos/TAREFAS que se irán subindo á Aula Virtual. 

3) CUALIFICACIÓN FINAL (procedemento para obter a cualificación final de curso): 

Para a nota final (xuño) terase en conta o feito nos dous primeiros trimestres (ata o 13 

de marzo), e o traballado con posterioridade do seguinte xeito: 

- Un alumno/a coas dúas avaliacións aprobadas terá aprobado o curso pero a nota 

final será: 
- Se ten a mesma nota nas dúas avaliacións, respectaremos, como mínimo, esa nota. 
- Se na 2ª avaliación ten mais nota que na 1ª respectaremos a nota da 2ª avaliación. 
- Se na 2ª avaliación ten menos nota, faremos nota media de xeito que suba a nota 

final .  
- Un alumno/a coa 1ª avaliación suspensa e a 2ª avaliación aprobada, tería aprobada 

a avaliación final , respectando a nota desa segunda avaliación, 

O traballo entregado pola AulaVirtual (ou se fose posible de xeito presencial) 

ao longo do 3º trimestre, terá valor para poder subir nota, ata un máximo de 1  

punto. 
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RECUPERAR EN XUÑO COAS DÚAS AVALIACIÓNS SUPENSAS 

Para que un alumno/a poda recuperar a materia terá dúas oportunidades: 

1ª Oportunidade: 

- O alumnado que precise recuperar terá que enviar, por AulaVIrtual, as tarefas que 

poñan TAREFA PARA ENTREGAR. 
- Unha vez o alumnado faga e envíe TAREFAS á AulaVirtual, o alumnado suspenso 

aprobará a materia. 
- Se fose posible incorporarse de xeito presencial antes do remate do curso (xuño) terá a 

posibilidade de entregar as tarefas de xeito presencial por escrito no noso centro 

educativo. 

2ª Oportunidade: 
- Se ao longo do trimestre ata o 12 de xuño non entregase as TAREFAS, terán a 

oportunidade de realizar unha tarefa xeral chamada TAREFA XERAL REC, que 
poderá entregar por AulaVirtual ou, se fose posible, de xeito presencial no centro 

antes das data da avaliación. 

RECUPERAR SETEMBRO 
- Se non fose posible a súa recuperación en xuño (aínda que a primeira e principal 

opción é poder recuperar en xuño) realizarase unha proba extraordinaria en setembro 

onde incluiremos os contidos e competencias traballadas nas TAREFAS/traballos e 

apuntes que vemos en AulaVirtual, e na programación extraordinaria alí exposta. Será 

unha proba teórica, na que incluiremos que presente o traballo subido na 

AulaVirtual: TAREFAS PARA ENTREGAR. 
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4.  METODOLOXÍA (materiais e recursos)   

ACTIVIDADES ( repaso, reforzo, e recuperación) 

METODOLOXÍA 

Primeiro indicar o que se fixo nas dúas primeiras avaliacións. Ter en conta a diversidade. 

Respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. Potenciar as metodoloxías activas e 

participativas. Combinar traballo individual e cooperativo. Enfoque orientado á realización 

de tarefas e á resolución de problemas. Papel facilitador do profesor/a. Titoría entre 

iguais. Memorización comprensiva, análise e comentario de documentos, datos. Neste 

terceiro trimestre a metodoloxía será moi diferente a da aula ao non poder interactuar 

entre profesor/alumnado dentro dela. Esta materia precisa de preguntas continuas.  

* Nesta 3ª avaliación faremos un seguimiento vía telemática, onde a realización de 

pequenos traballos propostos así como o uso de pequenos cuestionarios, será o xeito de 

continuar co proceso de formación. Realizarase a través da AulaVirtual, onde o alumnado 

pode facer preguntas e podemos resolver dúbidas creando foros específicos que 

chamados DÚBIDAS. no que alumnado poda participar e que a dinámica non sexa so 

traballo/correxir. Un espazo donde poidan propoñer ideas de como presentar as 

TAREFAS ou, incluso, propoñer eles temas para investigar baseados nos estándares e 

contidos traballados. Fomentando, na medida do posible, a creatividade e curiosidade do 

alumnado, así como fomentar a súa autonomía á hora de traballar. 

* No noso centro non se detectaron alumnos/as que non teñan conectividade. 

- Subirei á AulaVirtual pequenos apuntes teóricos e propostas para ver a mitoloxía greco-

latina, así como a etimoloxías das palabras e a cultura das antigas civilización de Grecia 

e Roma. Do mesmo xeito, intentaremos crear foros de DÚBIDAS. As actividades serán:  
- Creación de mapas onde situamos acontecimientos que teñen que ver coa mitoloxía-

grecolatina ( deuses, heroes, etc) 
- Envío de pequenos traballos/cuestionarios/crucigramas á Aula Virtual. 
- Cuestionarios e pequenos traballos de investigación baseados nos contidos e 

competencias traballadas (usando os seus apuntes e internet). 
- Os materiais e recurso utilizados serán os seus apuntes (ou outros que poida 

subir o profesor) e Internet.  
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ACTIVIDADES 

Todas as actividades/traballos e apuntes que pode atopar o alumnado na AulaVirtual-

Secundaria están feitos e pensados cos seguintes obxectivos: 

- Poder completar a parte teórica exposta na aula, seguindo os estándares, e que se 

poidan realizar dun xeito satisfactorio. 
- Realizar TAREFAS coas que repasar dita parte teórica, polo tanto son sempre de 

reforzo e de recuperación. A idea é que todo o alumnado (independentemente das 

súas características ) poida realizar as TAREFAS propostas. 

- Adaptados ás necesidades que podemos atopar nas nosas aulas. 

- A través da AulaVirtual e ABALAR poden facer preguntas. Adicando sempre en cada 

tema, un apartado chamado DÚBIDAS, onde o alumnado pode preguntarme por ese 

foro, ou a min directamente, a través de AulaVirtual, se así o precisase. 

As actividades serán: 
- Búsqueda de información. 

- Tarefas. 
- Cuestionarios, crucigramas, mapas. 

Todas as actividades estarán pensadas para repasar e reforzar os contidos e 

estándares traballados ata o 13 de marzo, adaptándose as circunstancias tan 
extraordinarias que estamos a vivir.  

6. NFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

PUBLICIDADE 
- Esta programación estará exposta ao público na páxina web do centro. 

INFORMACIÓN 
- As familias serán informadas da súa publicación: a través de ABALAR, pola 

AulaVirtual e pola páxina web do centro. 
- O alumnado será informado da súa publicación: pola AulaVIrtual en SECUNDARIA-

CULTURA CLÁSICA, pola páxina web do centro e pola información que lles chegue a 

través das súas familias xa informadas por ABALAR.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de actividade
física, en relación coas súas características.

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de acordo 
co contido que se vaia realizar, de forma autónoma e habitual.

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das 
habilidades motoras en función das propias dificultades.

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como 
formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno.

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización de 
actividades físico-deportivas.

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, analizando as características 
destas e as interaccións motoras que levan consigo, e adoptando medidas 
preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento.

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a.

EFB1.4.2. Describe os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección 

do contorno.

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades 

desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun 

contorno non estable.

B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal e outros recursos.

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, 
tempo e intensidade.

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo prefixado.

EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea.

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos 
de control da intensidade da actividade física, aplicándoos á propia práctica, en 
relación coa saúde e a alimentación.

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 
correspondente ás marxes de mellora de diferentes factores da condición física.

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser 
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consideradas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que 
teñen efectos negativos para a saúde.

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e 
dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu 
esforzo.

FB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde 
un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento.

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e 
habilidades específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais 
ou adaptadas.

EFB4.1.2. Auto avalía a súa execución con respecto ao modelo técnico 
formulado.

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos 
modelos técnicos.

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións 
técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, 
auto esixencia e superación. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Os recollidos na programación para a fase presencial.

Observación e valoración do traballo telemático.

Instrumentos:

Os recollidos na programación para a fase presencial.

Documentos en diferentes formatos dixitais.

Caderno do profesor como instrumento xeral de rexistro do traballo 
realizado de forma telemática polo alumnado.

Cualificación final

Para obter a cualificación final de curso farase a media das cualificacións 
obtidas na 1ª e 2ª avaliación: 50% - 50%.

As tarefas de reforzo, recuperación e ampliación de aprendizaxe realizadas 
dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020 serán 
tidas en conta na avaliación do alumnado sempre e cando beneficien ao 
mesmo. Neste sentido, o traballo do alumnado durante a fase non presencial
do curso poderá aumentar a nota media (sendo esta a media da primeira e 
segunda avaliación) ata un máximo de un punto.

Recuperación de avaliacións suspensas: O alumnado deberá realizar  e 
entregar no prazo indicado as actividades de recuperación propostas na Aula
Virtual durante a fase non presencial, que se valorarán até un máximo de 5 
puntos. No caso de que se podan realizar actividades presenciais valorarase 
a posibilidade de facer algunha proba teórica e práctica dos contidos vistos 
ata o decreto do estado de alarma, pero esta posibilidade dependerá da 
evolución da pandemia e das directrices de Sanidade ao respecto.

Para superar a materia hai que obter como mínimo un 5.

Proba
extraordinaria de

setembro 

As porcentaxes aplicables nos exames de setembro son:

 Exame práctico……………………..70%.

 Exame teórico…………………….30%.

O aprobado será un 5. 

O alumnado exento de toda práctica en Setembro serán avaliados 
mediante a proba teórica (100%) que poderá incluír cuestións sobre 
observación e análise das probas prácticas dos compañeiros. Mínimo 



para aprobar un 5. 

O alumnado lesionado ou con diversidade funcional, que podan facer 
algunha actividade física poderán ter probas prácticas adaptadas á súa
lesión, coas porcentaxes xa mencionadas de 70% práctica e 30% 
teórica. 

No caso de que a proba extraordinaria non poida ser presencial, 
proporanse traballos e actividades que se realizarán de forma 
telemática.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación que se terán en conta para a avaliación ordinaria 
da materia pendente serán os propostos durante a

fase presencial do actual curso 2019/2020.

Criterios de cualificación:

A nota será a media aritmética da primeira e segunda avaliación sempre que 
obteñan como mínimo un 5.

Se non acadaron o cinco durante a fase presencial do curso, o alumnado

deberá realizar os traballos propostos na aula virtual para recuperar a 
materia pendente durante a fase non presencial de xeito telemático e 
remitirllos ao profesor, que serán cualificados entre 0 e 5 puntos.

– Procedementos de avaliación:

Observación e valoración do traballo telemático.

– Instrumento de avaliación:

Caderno do profesor como instrumento xeral de rexistro do traballo 
realizado de forma telemática polo alumnado
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Durante a fase non presencial do curso 2019/2020 o alumnado poderá 
continuar co proceso de aprendizaxe a través da Aula Virtual do centro.

Actividades de reforzo e recuperación: actividades de repaso, resumo e
comentario dos apuntamentos, posta en práctica de xogos e actividades
físicas adaptadas ás súas posibilidades, recollida destas no caderno da 
materia e envío ao profesor, exercicios teórico-prácticos, visionado e 
análise de vídeos, ligazóns, análise e revisión dos propios hábitos de 
descanso, alimentación, práctica de actividade físico-deportiva.

Actividades de síntese e ampliación:  visualización de documentais, 
películas, vídeos curtos sobre actividade física e saúde, clases virtuais, 
lectura e análise de documentos, folletos, textos... Elaboración de 
propostas de práctica de actividade físico-deportiva.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todo o alumnado conta con acceso a internet nas súas casas.

O enfoque metodolóxico debe contribuír a afianzar a autonomía plena do 
alumnado para satisfacer as súas propias necesidades motoras, a 
facilitarlle a adquisición dos procedementos necesarios para planificar, 
organizar e dirixir as súas propias actividades. Así, débese favorecer a 
competencia do alumnado para aplicar os coñecementos de forma 
autónoma, creativa, responsable e crítica.

Indicaranse actividades de reforzo para mellorar as dificultades na 
aprendizaxe e tamén actividades de ampliación. 
Proporanse recursos que o alumnado poda usar dende o confinamento 
nas súas casas.

Materiais e recursos

Apuntamentos entregados ao alumnado na fase presencial do curso.

Tarefas de reforzo e ampliación da plataforma da Aula Virtual.

Ideas e ligazóns para o uso de material deportivo do que dispoñen na casa.

Propostas para crear ou usar material alternativo para practicar actividade 
física.

Sesións virtuais de EF propostas polo COLEF, actividades de danza e baile do 
Salón do libro de Pontevedra

Actividades conmemorativas do día da EF na casa: Envío de imaxes, 
participación en composicións grupais.

Instrucións para a realización de actividades físicas adaptadas para realizar na
casa ou espazos susceptibles de usar no confinamento coas posibilidades de 
flexibilización que propoña a administración e autoridades competetentes.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

1. Empregarase a aula virtual do CPI San Sadurniño

2. A través do correo electrónico.

3. Usando o espazo abalar.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e os outros medios citados.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

• Coñecer de forma básica e aplicar de forma sinxela os métodos creativos gráfi-
co-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas

• Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas
por escrito, axustándose aos obxectivos finais.

• Crear composicións gráfico-plásticas sinxelas persoais e colectivas. • Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso creativo propio e alleo
desde a idea inicial ata a execución definitiva.

• Debuxar con distintos niveis básicos de iconicidade da imaxe. • Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando
bosquexos, apuntamentos, e debuxos esquemáticos, analíticos e miméticos.

• Identificar e diferenciar as propiedades básicas da cor luz e a cor pigmento. • Realiza modificacións da cor e as súas propiedades empregando técnicas pro-
pias da cor pigmento e da cor luz ara expresar sensacións en composicións sin-

xelas.

• Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas
sinxelas.

• Coñecer e aplicar de forma sinxela as posibilidades expresivas básicas das
técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e

de cor

• Utiliza o lapis de grafito, carboncillo e de cor, creando o claroscuro en
composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do lapis de forma

continua en superficies homoxéneas ou degradadas.

• Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis,
esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando as
posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas

visuais cromáticas

• Utilizar suficientemente as linguaxes visual e audiovisual con distintas funcións
básicas.

• Deseña mensaxes visuais e audiovisuais con distintas funcións utilizando
diferentes linguaxes e códigos, seguindo de xeito ordenado as fases do proceso

e valora de xeito crítico os resultados.

• Identificar significante e significado nun signo visual. • Distingue significante e significado nun signo visual.

• Coñecer os fundamentos básicos da imaxe en movemento e explorar as súas
posibilidades expresivas máis sinxelas.

• Elabora vídeos con medios dixitais e/ou analóxicos.

• Describir, analizar e interpretar unha imaxe sinxela, distinguindo os seus • Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, clasificando e describin-
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aspectos denotativo e connotativo. do os seus elementos.

• Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, identificando os elemen-
tos de significación, narrativos e as ferramentas visuais utilizadas, sacando con-

clusións e interpretando o seu significado.

• Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando os fundamentos
básicos desta.

• Identifica encadramentos e puntos de vista nunha fotografía.

• Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de vista, aplicando di-
ferentes leis compositivas.

• Realiza fotografías empregando diferentes parámetros da cámara para manipu-
lar a profundidade de campo, a velocidade e a exposición.

• Estudar os conceptos de composición e proporción simetrías, xiros e
translacións aplicándoos ao deseño de composicións sinxelas.

• Executa deseños e composicións  aplicando repeticións, xiros ou simetrías.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Realización de traballos e exercicios
• Realización de proxectos
• Probas orais e escritas
• Entrevistas, conversacións e debates

Instrumentos:
• Análise de traballos e exercicios
• Seguimento e análise da realización de proxectos
• Análise de probas orais e escritas
• Análise e rexistro de conversas e debates

Cualificación final

O procedemento para a cualificación final do curso será o seguinte:

• Farase a media da 1ª e a 2ª avaliación. (M12)

• Obterase unha cualificación das tarefas realizadas na terceira 
avaliación como nota media das que en cada caso foi posible realizar..
Nesta cualificación terase en conta e ponderaranse as diferentes 
posibilidades de traballo telemático do alumnado en cada caso.

• A cualificación final do curso será o resultado de:

◦ Cando a nota da terceira avaliación sexa maior ou igual que M12 
farase a media entre M12 e a terceira avaliación.

◦ Cando a nota da terceira avaliación sexa menor que M12  
manterase como cualificación final M12.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Para a realización da proba de setembro proporcionaranse material e tarefas
de repaso e reforzo ao alumnado e realizarase unha proba escrita para 
valorar en cada caso se o alumno acada o grao mínimo esixido.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

• Autonomía e iniciativa

• Resolución creativa e nivel de execución técnica.

• Presentación e acabado

• Nivel de adecuación das respostas

• Acertada resolución de tarefas e casos prácticos

Criterios de cualificación:

• Autonomía e iniciativa – 10%

• Resolución creativa e nivel de execución técnica. - 20%

• Presentación e acabado – 10%

• Nivel de adecuación das respostas ou acertada resolución de tarefas e casos
prácticos – 60%

Procedementos e instrumentos de avaliación:

• Análise de traballos e exercicios

• Análise de probas escritas



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

Actividades

De forma xeral insistirase en actividades de repaso e reforzo, especialmente 
de cara ao alumnado con maiores dificultades académicas ou de 
conectividade.  Ofrecerase tamén algunha posibilidade puntual de 
ampliación para non facer moi repetitivo o proceso no caso de que se 
considere posible e non repercuta negativamente nin discrimine ao 
alumnado. 

Procurase tamén o equilibrio entre a cantidade de tarefas a realizar e o 
benestar emocional do alumnado para evitar a sobrecarga e a ansiedade que 
nesta situación tan especial podería producirse.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Fíxose por parte do centro o esforzo de identificar tódolos casos de alumnado
con problemas de conectividade. Os casos coñecidos e detectados foron 
solucionados proporcionando equipos enviados pola consellería e por 
equipos xa existentes no centro.

De forma xeral, as tarefas están pensadas para poder facerse na casa cos 
medios tradicionais da escola. (libretas, lapis, cores, etc), prescindindo no 
posible de medios TIC.

A comunicación de tarefas e exercicios faise polas seguintes canles:

• Aula virtual do centro

• Correo electrónico

• Páxina web propia

• En casos concretos pode empregarse o Espazo ABALAR para 
comunicar directamente coas familias.

No caso de alumnado con baixa conectividade, ben sexa por limitado ancho de
banda ou por estar limitada ao móbil, emprégase o correo electrónico como 
forma preferente de comunicar tarefas e resolver dúbidas. O alumnado manda
as fotografías dos traballos realizados para a súa corrección.

Materiais e recursos

• Aula virtual do centro.

• Páxina web propia

• Sistemas de foro, conversa, chat de texto, voz ou videoconferencia 
(Webex)

• Materiais de elaboración propia.

• Outros materiais e recursos de internet susceptibles de ser 
empregados mesmo con baixa conectividade.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Mandouse a todo o alumnado por correo electrónico a información referida

ao traballo e tarefas a desenvolver e os criterios de avaliación e cualificación

de cara á nota final do curso.

As titorías enviarán tamén esta información ás familias

Publicidade Publicarase este documento na web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para 
determinar magnitudes e expresar os resultados 
co erro correspondente. 

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, 
utilizando preferentemente o Sistema Internacional de Unidades 
e a notación científica para expresar os resultados 
correctamente. 

B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos 
básicos presentes no laboratorio de física e de 
química, e describir e respectar as normas de 
seguridade e de eliminación de residuos para a 
protección ambiental. 

FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a 
realización de experiencias, respectando as normas de 
seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas 

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de 
investigación en que se poña en práctica a 
aplicación do método científico e a utilización das 
TIC. 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre 
algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e 
utilizando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións. 

B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de diferentes teorías 
e a necesidade da súa utilización para a 
interpretación e a comprensión da estrutura 
interna da materia. 

FQB2.1.3. Relaciona a notación  co número atómico e o 
número másico, determinando o número de cada tipo de 
partículas subatómicas básicas. 

B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica 
dos isótopos radioactivos. 

FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta 
aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos 
residuos orixinados e as solucións para a súa xestión. 

B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na 
táboa periódica e recoñecer os máis relevantes a 
partir dos seus símbolos. 

FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en 
grupos e períodos na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non 
metais e gases nobres coa súa posición na táboa periódica e 
coa súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o 
gas nobre máis próximo. 

B2.6. Formular e nomear compostos binarios 
seguindo as normas IUPAC. 

FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular 
compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e 
recoñecer reactivos e produtos a través de 
experiencias sinxelas no laboratorio ou de 
simulacións dixitais. 

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba 
experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da 
masa. 
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios 
para a verificación da lei de conservación da masa en reaccións 
químicas sinxelas. 

B4.1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o 
seu papel na constitución da materia e as 
características das forzas que se manifestan 
entre elas. 

FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que 
existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os 
separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas 
gravitatoria e eléctrica. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación e análise do traballo realizado polo 
alumnado na páxina web do departamento de Física e Química: 
https://sites.google.com/view/fqsansa 
 
Instrumentos: actividades telemáticas que o alumnado debe entregar ao 
profesor, no correo: jrramos@cpisansadurnino.org 

Cualificación da avaliación ordinaria 

As actividades do terceiro trimestre terán carácter diagnóstico, de 
reforzo e de recuperación, e por tanto estarán enfocadas a valorar o 
grao de consecución dos estándares imprescindibles recollidos no 
primeiro punto deste documento. 
A nota da avaliación ordinaria virá dada pola media das dúas primeiras 
avaliacións. Analízanse os seguintes casos particulares: 
Alumnado con algunha avaliación suspensa (1ª e/ou 2ª): este alumnado 
poderá recuperar a materia realizando as actividades propostas cada 
semana. As actividades propostas serán valoradas e, en todo caso, o 
profesor contestará cun correo electrónico confirmando se están 
superadas ou se, pola contra, é necesario corrixir algunha delas e 
enviala de novo.  

https://sites.google.com/view/fqsansa
mailto:jrramos@cpisansadurnino.org


Se se superan o 80% das actividades propostas, substituirase a nota 
da/s avaliación/s suspensas por un 5, realizando a media entre a 1ª e a 
2ª avaliación, como xa se comentou anteriormente. 
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas: este alumnado, que xa 
superou a materia, pode calcular a súa nota final facendo a media das 
dúas primeiras avaliacións. Porén, mediante o envío regular das 
actividades propostas correctamente realizadas, a súa nota final pode 
mellorar. 

Proba extraordinaria de setembro 

Realizarase (salvo novas instrucións) segundo o calendario aprobado 
na Orde de 20 de xuño de 2019, e consistirá nunha proba escrita que 
se axustará aos estándares imprescindibles recollidos no primeiro 
apartado deste documento 

Avaliación de materia pendente 

A Física e Química pendente de 3º de ESO está estruturada en dúas 
partes: 
1ª parte: que xa está cualificada.  
2ª parte: cualificarase exclusivamente mediante a entrega dun boletín 
de actividades (boletín nº2) que o alumnado en cuestión xa posúe. Por 
tanto, non se contempla a realización dun exame sobre a segunda 
parte da materia. 
En caso de ter a primeira parte suspensa, proporcionaráselle 
novamente o boletín nº1 ao alumnado correspondente, para facilitar a 
súa recuperación. 
A nota final de curso será a media das dúas partes. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 

As actividades propostas na web do departamento serán dos seguintes 
tipos: 
Cuestións: de razoamento, investigación, análise dalgún texto científico, 
análise e comprensión dunha simulación. 
Exercicios de reforzo: actividades para reforzar aspectos fundamentais 
da materia. 
Experimentos: ocasionalmente proporase a realización de sinxelos 
experimentos na casa. 
Animacións: Utilizaranse simuladores virtuais para a visualización de 
experiencias físicas e químicas.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Na actualidade, tralas actuacións para detectar e axudar ao alumnado 
sen medios, non hai constancia de alumnado sen conectividade, polo 
que todo o traballo proposto será de forma telemática. 
O alumnado disporá do traballo organizado de xeito semanal, 
publicándose as actividades cada luns a primeira hora da mañá. É 
responsabilidade do alumnado a entrega das actividades á maior 
brevidade posible, dentro da semana que corresponda (a máis tardar o 
venres a mediodía). Aquel alumnado que non entregue unha actividade 
en prazo, contaralle coma actividade non presentada. 
Todas as actividades estarán referidas aos estándares recollidos no 
punto 1 desde documento, e servirán de repaso, reforzo e 
recuperación, para que todo o alumnado poida acadar estes mínimos. 

Materiais e recursos 

Todo o alumnado de 3º de ESO dispón de equipo informático e 
conexión a Internet. Empregarase tamén o caderno de clase. 
Todos os recursos necesarios para a realización das tarefas serán 
proporcionados polo profesor na web do departamento.  

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 

O presente documento realizouse na semana do 4 ao 
10 de maio. Enviarase ás familias un aviso vía Abalar 
da próxima publicación deste documento na web do 
centro (12 de maio) 



Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 

Comprensión de textos orais 
 

 
Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves 

 

SLEB1.2. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados de maneira lenta e clara, sempre 
que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

 
Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións e opinión formulados en termos sinxelos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese 

 

SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións e opinións formulados en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito. 

 
Identifica as ideas principais de programas de televisión e de 
presentacións moi sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns 
predicibles ou do seu interese, previamente traballados 

 

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de programas de televisión e de 
presentacións moi sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns predicibles 
ou do seu interese, previamente traballados, articulados con lentitude e claridade 
(por exemplo, noticias ou reportaxes breves), cando as imaxes constitúen grande 
parte da mensaxe. 

 
Comprensión de textos escritos 

 

Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos 
moi breves en calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese 

 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos 
xornalísticos moi breves en calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu 
interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos 
constitúen gran parte da mensaxe. 

 
Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que 
se fala de si mesmo/a 

 

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na 
que se fala de si mesmo/a; se describen persoas, obxectos, lugares e actividades; 
se narran acontecementos pasados, e se expresan de maneira sinxela 
sentimentos e desexos, plans e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese 

SLEB3.4. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese no contexto persoal ou educativo (por exemplo, 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

sobre un curso de verán). 

Entende información específica esencial en páxinas web e otros materiais 
de referencia 

 

SLEB3.5. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta claramente estruturados sobre temas 
relativos a asuntos do seu interese (por exemplo, sobre unha cidade), sempre 
que poida reler as seccións difíciles. 

 
Produción de textos escritos 

 

Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o 
contacto social 
 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros países), na que se 
intercambia información, se describen en termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais, e se fan e se aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns 
plans). 

Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica e relativa 
aos seus intereses 

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica e 
relativa aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para asociarse a un 
club internacional de xente nova). 

Escribe correspondencia formal moi básica e breve 
 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve, dirixida a 
institución públicas ou privadas, ou a entidades comerciais, fundamentalmente 
para solicitar información, respectando as convencións formais e as normas de 
cortesía básicas deste tipo de textos, e fai una presentación do texto limpa e 
ordenada. 

 
Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e 

escrito 

 

SLEB5.2. Utiliza 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 amosa 
respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 
horarios, etc. 



 
 

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
  Na Aula Virtual do Centro están varias actividades propostas que abarcan a 
comprensión e expresión escrita así como a comprensión oral. 

Instrumentos: 

Valorarase a entrega de dichas tarefas e se procederá a súa corrección e 
comunicación por correo individual a cada alumno que entregue las tarefas. 

Cualificación 
final 

O alumnado coa avaliación anterior suspensa poderá recuperar e, por tanto  
aprobar a materia entregando  a lo menos o 80% as tarefas  semanais  
propostas, de maneira sistemática, puntual y amosando interese á hora de  
realizalas;  consultando para tal fin os materiais dos que dispoñen , para intentar  
realizalas do mellor xeito posible. 
 Todas as tarefas serán corrixidas e haberá unha comunicación individual das 

mesmas. 

O alumnado que teñen aprobada a  avaliación anterior poderá subir a súa 
cualificación (xa que é avaliación continua) do mesmo xeito que o  especificado 
no punto anterior. En ningún caso a súa cualificación poderá ser menor que a 
obtida na avaliación anterior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non superen a avaliación final terán que ir á convocatoria de 
setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Avaliarase a entrega das tarefas propostas para o curso anterior ao que pertence 
o alumnado con pendente 

 

 

Criterios de cualificación: 

Sempre que se entreguen as tarefas propostas o alumnado superará a pendente. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

  Na Aula Virtual do Centro están varias actividades propostas que abarcan a 
comprensión e expresión escrita así como a comprensión oral. Valorarase a 
entrega de dichas tarefas e se procederá a súa corrección e comunicación por 
correo individual a cada alumno que entregue las tarefas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Mapa de Francia para completar 

- Les questions 

- Expressions de lieu 

- Adxetivos/sustantivos 

- Passé composé 

- Verbos être/avoir/ regulares en presente 

- Comprensión de textos 

- Futur 

- CD/ CI 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Dado que a totalidade do alumnado dispón de conexión a metodoloxía foi 
a través da Aula Virtual do Centro. 

Materiais e recursos 

- Fichas para completar 

- Enlaces varios para a súa execución on line 

- Invitación a ter unha conta en Duolingo para repasar e no seu caso 
avanzar a seu propio ritmo 

- Actividades varias (de comprensión oral sobre todo) na páxina Web 
de France 5 (adaptado FLE) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información e comunicación individual é a través do correo 
electrónico. Desde as titorías, usouse a aplicación de Abalar.  

Publicidade  
Dende a propia páxina Web do Centro, a información do lugar onde 
se encontran as tarefas está dispoñible. A formación do alumnado 
faise dende a Aula Virtual do Centro. 

 



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.

CENTRO: CPI SAN SADURNIÑO
CURSO: 3ºESO
MATERIA: LINGUA INGLESA
DEPARTAMENTO: INGLÉS
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Comprensión de textos orais

Comprende as ideas principais e información relevante.

PLEB1.1.  Distingue,  co  apoio  da  imaxe,  as  ideas  principais  e  información
relevante en presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu
interese (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha charla para organizar o
traballo).

Capta a metade dos puntos principais e detalles

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito lento e claro
(por exemplo, cambio de porta de embarque nun aeroporto, información sobre
actividades nun campamento de verán ou no contestador automático dun cine),
sempre  que  as  condicións  acústicas  sexan  boas  e  o  son  non  estea
distorsionado.

Entende suficientemente o esencial en transaccións cotiás

PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás
e  estruturadas  (por  exemplo,  en  hoteis,  tendas,  albergues,  restaurantes,  e
centros de lecer, de estudos ou de traballo).

Comprensión de textos escritos

Entende a metade dos puntos principais de anuncios

PLEB3.2.  Entende os puntos  principais  de anuncios e material  publicitario  de
revistas ou de internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con
asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional.

Entende suficiente información específica en páxinas web

PLEB3.4.  Entende  información  específica  esencial  en  páxinas  web  e  outros
materiais  de  referencia  ou  consulta  claramente  estruturados  sobre  temas
relativos a materias educativas, asuntos ocupacionais ou do seu interese (por
exemplo,  sobre un tema curricular, un programa informático,  unha cidade,  un
deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles.



Comprende suficientemente correspondencia formal

PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se
fala  de  si  mesmo/a,  se  describen  persoas,  obxectos  e  lugares,  se  narran
acontecementos  pasados,  presentes  e  futuros,  reais  ou  imaxinarios,  e  se
expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do
seu interese.

Entende suficientemente o esencial de correspondencia formal
PLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre

asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por
exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha compra por internet).

Produción de textos escritos

Completa a maioría das preguntas dun cuestionario sinxelo

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á 
súa formación, á súa ocupación, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital, matricularse nun taller, ou 
asociarse a un club deportivo).

Escribe notas e mensaxes sinxelos
PLEB4.4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.) onde 
se fan breves comentarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas con 
actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese.

Escribe correspondencia persoal con vocabulario e estruturas suficientes
para o nivel

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia 
información, se describen en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais (por exemplo, a participación nunha competición), se dan instrucións, se
fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, 
confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans), e se expresan 
opinións de xeito sinxelo.

Fai unha presentación suficientemente coidada dos textos escritos PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso
e dixital,  utilizando correctamente as  convencións  ortográficas e os signos de
puntuación.

Utiliza un vocabulario suficiente para o nivel PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender
e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e
comprende e utiliza estratexias de comunicación e de redundancia do significado
(imaxes e elementos paralingüísticos, cuasiingüísticos e paratextuais).



Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

Identifica a maioría dos aspectos socioculturais básicos
PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles
dos países onde se fala a lingua estranxeira,  analizándoos comparativamente
coas  diversas  culturas  do  resto  do  alumnado,  de  ser  o  caso,  evitando
estereotipos e valoracións etnocéntricas.

2. Avaliación e Cualificación

  Avaliación

Procedementos:

As tarefas  semanais se proporán e traballarán a través da Aula Virtual do centro, sobre compresión oral, e comprensión e 
produción escrita

Instrumentos:

- Actividades de comprensión oral.
- Actividades de comprensión escrita.
- Actividades de expresión escrita.
- Redaccións.
- Actividades variadas que reforcen e repasen os contidos gramaticais e de vocabulario estudados.

Cualificación final
O alumnado coa avaliación anterior suspensa poderá recuperar e, por tanto, aprobar a materia entregando o 80% das 
tarefas semanais propostas, de maneira sistemática, puntual y amosando interese á hora de realizalas; consultando para 
tal fin os materiais dos que dispoñen, para intentar realizalas do mellor xeito posible. 
Todas as tarefas serán corrixidas e haberá unha comunicación individual das mesmas.

O alumnado que ten aprobada a avaliación anterior poderá subir a súa cualificación (xa que é avaliación continua) do 



mesmo xeito que o especificado no punto anterior. En ningún caso a súa cualificación poderá ser menor que a obtida na 
avaliación anterior. 

Proba extraordinaria de
setembro

O alumnado que non acade unha cualificación mínima de  5 na avaliación ordinaria terá que presentarse as probas da 
convocatoria de setembro.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:

Avaliarase a entrega das tarefas propostas para o curso anterior ao que pertence o alumnado con pendentes.
Todas as tarefas serán corrixidas e haberá unha comunicación individual das mesmas.

Criterios de cualificación:

Sempre que se entreguen as tarefas propostas o alumnado superará a materia pendente.

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación:

Procedementos de avaliación:

O alumnado deberá  facer as   tarefas da 2ª parte da materia si teñen aprobado o primeiro exame (feito en febreiro) ou ben
de toda a materia  si o teñen suspenso, de maneira sistemática, puntual  e consultando os materiais proporcionados que 
amosen interese na súa correcta realización. 

Instrumentos:

- Actividades de comprensión oral.
- Actividades de comprensión escrita.
- Actividades variadas que reforcen e repasen os contidos gramaticais e de vocabulario estudados.



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

Actividades Serán diversas e traballarán o impartido no  curso para adaptarse ao nivel acadado  até a declaración do Estado
de Alarma.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade)

Dado que a totalidade do alumnado dispón de conexión,  a metodoloxía faise a través da Aula Virtual do Centrol e 
do correo electrónico.

Materiais e recursos

- Fichas para completar
- Enlaces varios para a súa execución on line.
- Actividades de comprensión oral a través de páxinas web ou subidas na aula virtual.
- Actividades varias de repaso e reforzo de Gramática e Vocabulario.
- Actividadess de Comprensión de textos.
- Actividades  de expresión escrita xa traballadas na aula.
- Redaccións.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

A información e comunicación individual é a través do correo electrónico e dos foros e mensaxería na Aula Virtual. 
Tamén , se é o caso, desde as titorías, na aplicación  Abalar. 

Publicidade 
Dende a propia páxina Web do Centro, a información do lugar onde se encontran as tarefas está dispoñible. A
información ao alumnado faise dende a Aula Virtual do Centro  e do correo electrónico.
Tamén a través do Abalar os titores informan ás familias.



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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPI SAN SDURNIÑO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
DEPARTAMENTO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
DATA: 6-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos
ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social. 

 LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de
procedencia non verbal.

 B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou
en grupo.

 LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. 

 LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas
prácticas orais.

 LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á
finalidade da práctica oral.

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes.  LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios do
ámbito persoal e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), identificando
a tipoloxía textual seleccionada, a organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato
utilizado.

 LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos,
descritivos, instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía
textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do contido.

 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas
de comprensión de textos orais e escritos, e para a composición e a revisión progresivamente
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía gramatical necesaria para a
explicación dos usos da lingua.

 LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este
coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.

 LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos,
aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións
orais, escritas e audiovisuais.

 B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, adxectivais, verbais,
preposicionais e adverbiais dentro do marco da oración simple.

 LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra nuclear
do resto de palabras que o forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración simple.

 B3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración simple.  LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple,
diferenciando suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como
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unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor.

 LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis
semánticos do suxeito (axente, paciente e causa).

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás súas afeccións, amosando interese pola
lectura.

 LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os
aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia
persoal. 

 B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da Idade Media ao Renecemento
recoñecendo a intención do/da autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos
socioculturais e literarios da época, identificando o tema, recoñecendo a evolución dalgúns
tópicos e formas literarias, e expresando esa relación con xuízos persoais razoados.

 LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou
adaptados, e representativos da literatura da Idade Media ao Renacemento, identificando o tema,
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria.

 LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto,
e o mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados.

 B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con
intención lúdica e creativa.

 LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.

 LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizar e regular os seus propios sentimentos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

-A observación directa do traballo da AULA VIRTUAL

-  A  análise  das  tarefas  desenvolvidas:  as  actividades  propostas  serán
corrixidas  individualmente  polo  profesor  vendo  se  os  alumnos  van
asimilando  os  conceptos  e  procedementos.  Tamén  se  valorará  o  grao  de
participación e a actitude dos alumnos cara á materia.

-  A  correción  de  tarefas  específicas:  coas  tarefas  enviadas,  o  profesor
observa de maneira individual os coñecementos adquiridos polos alumnos e a
súa posta en práctica, así como o seu interese na súa realización. Os alumnos
recibirán as actividades correxidas para que sexan conscientes de como está
desenvolvéndose o seu proceso de aprendizaxe.

- A autoavaliación, nalgunhas das actividades propostas, o alumno recibirá
un audio coas explicacións oportunas para que sexa o propio alumno o que
atope os erros que tivo para que os corrixa e o reenvíe de novo xa sen erros.

Instrumentos:
– Cuestionarios específicos (para avaliar algúns estándares dos bloques 

2, 3 e 4). 

– Rúbrica (para avaliar as actividades dos bloque 1,  2, e 4, Escoitar e 
Falar,   Ler e escribir e Educación literaria). As rúbricas serven para 
avaliar as tarefas relativas a composición de textos, análise de lecturas 
resumos, uso das tecnoloxías, valoración da creación literaria... )

Cualificación final Como na asignatura de Lingua castelá e Literatura, a avaliación é continua, é
dicir,  en  cada  proba  trimestral  avalianse  estándares  de  aprendizaxe  xa
avaliados o trimestre anterior, a cualificación final do curso será a nota da 2ª
avaliación.

- Os alumnos que, chegado este terceiro trimestre  non teñan a nota de 5,
poderán  recuperar  a   materia  entregando   (por  correo  electrónico  ou
físicamente cando os profesores podamos voltar ás aulas) as TAREFAS DE
RECUPERACIÓN que, con este título estarán colgadas na AULA VIRTUAL.

Estas  tarefas  serán  enviadas  aos  alumnos  suspensos  tamén  por  correo
electrónico.

Para  aprobar  a  asignatura,  deberán  ter  entregado  o  80  %  das  tarefas  de
recuperación



- Os alumnos que desexen  subir a nota da 2ª avaliación (que será a final)
poderán facelo entregando as actividades obligatorias e/ou opcionais colgadas
na AULA VIRTUAL. O aumento da nota  dependerá do porcentaxe de tarefas
entregadas e do seu grado de dificultade.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Os alumnos que non superen a asignatura en xuño, realizarán unha proba
extraordinaria  en  setembro;  os  profesores  lles  entregarán  en  xuño  aos
alumnos modelos de examen de setembro, así como e fichas e pautas para
que repasen os contidos e as tarefas das que se van avaliar

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

Actividades

Actividades para todos os niveis (repaso e ampliación)

- Cuestionarios referidos a estándares de gramática e sintaxe.

-Actividades de comprensión de textos.

- Lecturas de fragmentos da literatura universal.

-  Tarefas motivadoras como a Elaboración de textos e  audios ou  videos 
caseiros comentando experiencias vividas.

- Consulta de páxinas web con contidos relacionados coa materia.

- Visionado de videos con información relativa a autores e obras tratadas na 
aula.

Actividades de reforzo

Os alumnos que na clase reciban reforzo educativo realizarán actividades 
adaptadas ás súas caracterísiticas, reforzando aqueles aspectos  que 
necesiten mellorar (ortografía, gramática, sintaxe...)

Actividades de recuperación

Os alumnos que non obteñan a cualificación de 5 , realizarán actividades que 
terán como obxectivo o reforzo daqueles contidos que se consideran 
mínimos para poder superar a materia; en xeral, serán actividades como:

- Cuestionarios referidos a estándares de gramática e sintaxe.

-Actividades de comprensión de textos.
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-Fichas de ortografía.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

- O profesor colgará na AULA VIRTUAL todas as semanas as diferentes 
actividades que se deben traballar, así como unha pequena introducción.

-  Ademáis, enviará un correo electrónico explicando o que hai que facer e 
adxuntando, nalgún caso, os arquivos por si algún alumno non os pode 
descargar da AULA VIRTUAL.

- Se algún alumno tivera problemas de conectividade,  as familias poderían 
recoller o traballo impreso no centro (sempre e cando as autoridades 
permitan a mobilidade) e devolvelo para a súa corrección

- Audios e videotutoriais, nos casos no que se precise dunha explicación máis 
profunda dalgúns temas, que serán enviados aos alumnos ou a través dun 
enlace colgado na AULA VIRTUAL

-Clase virtual, sempre de maneira opcional, para facer alguna actividade 
motivadora, como ler fragmentos dalgunha obra teatral ou, para tratar 
algúnha explicación solicitada polos alumnos.

Materiais e recursos
 Apuntamentos aportados polo profesor.

- Páxinas web relacionadas co estudio daLingua e Literatura castelá.

- Páxinas web relacionadas co estudo de obras da literatura universal

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O profesor colgará o documento na AULA VIRTUAL e nese mesmo 

momento, enviará un correo a todos os alumnos explicando cómo poden 

acceder ao mesmo.

Publicidade  O documento estará na páxina web do centro e na AULA VIRTUAL
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Esta  adaptación  da  programación  segue  as  Instrucións1 do  27  de  abril  de  2020,  da
Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa  para  o
desenvolvemento  do  terceiro  trimestre  do  curso  académico  2019/20,  nos  centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

ESTÁNDARES COMPETENCIAS

 LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a es-
trutura de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevis-
tas, noticias, crónicas e reportaxes).

 CCL

▪ LGB1.3.1.  Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argu-
mentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das varieda-
des dialectais.

▪ CCL

▪ LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira
de pronunciar a lingua galega.

▪ CAA

▪ LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resu-
mos.

▪ CCL

▪ CAA

▪ LGB2.2.1.  Comprende e interpreta  textos propios da vida cotiá e das relacións sociais:
convocatorias, actas de reunión e regulamentos.

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas,
crónicas e reportaxes.

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos tex-
tos xornalísticos.

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do emi-
sor.

▪ CCL

▪ LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou
globais dun texto.

▪ CCL

▪ LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes dis-
criminatorias.

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. ▪ CCL

▪ LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións so-
ciais, segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e interven-
cións en foros.

▪ CCL

▪ CSC

▪ CD

▪ LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmen-
te, entrevistas, crónicas, reportaxes.

▪ CCL

▪ CD

▪ LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre
distintas materias curriculares elaborados a partir  de información obtida en bibliotecas e

▪ CCL

▪ CD

1 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf
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outras fontes de información. 

▪ LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación
comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben cohesionados.

▪ CCL

▪ CAA

▪ LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temáti-
ca e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais).

▪ CCL

▪ CAA

▪ LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar
os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos.

▪ CCL

▪ CD

▪ LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das dis-
tintas categorías gramaticais.

▪ CCL

▪ CCA

▪ LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas
coa intención comunicativa e a tipoloxía textual: substantivos e adxectivos.

▪ CCL

▪ CCA

▪ LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. ▪ CCL

▪ CCA

▪ LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. ▪ CCL

▪ CCA

▪ LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. ▪ CCL

▪ CAA

▪ LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resol-
ven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe.

▪ CCL

▪ CD

▪ LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. ▪ CCL

▪ LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valo-
ra as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CD

▪ LGB4.1.1.  Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade
dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura.

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á
realidade galega.

▪ CCL

▪ LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da ri-
queza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura.

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia
desta na vida social e económica galega. 

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. ▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde
os seus inicios ata os Séculos Escuros.

▪ CCL

▪ LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a
súa promoción.

▪ CCL

▪ CSC
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▪ LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de ca-
rácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu
contorno.

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como va-
riante unificadora.

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGLB5.1.1.  Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas
orixes na Idade Media ata 1916.

▪ CCL

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatu-
ra galega: a Idade Media

▪ CCL

▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde
a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos defini -
torios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura
galega correspondente.

▪ CCL

▪ LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega da Idade Me-
dia, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico,
cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.

▪ CCL

▪ LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das característi-
cas dos traballados na aula.

▪ CCL

▪ CCEC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

➢ Avaliación continua, formativa e integradora.

➢ A partir  das  avaliacións  anteriores  e  das  actividades  desenvolvidas  durante  este

período, sempre que estas favorezan ao alumno ou alumna. 

➢ Non se poderán ver minorados os resultados das dúas avaliacións anteriores.

➢ Valoraranse especialmente as aprendizaxes imprescindibles para a continuidade do

proceso educativo, as de reforzo e as de consolidación das adquiridas nos dous primeiros

trimestres.

➢ Así mesmo terase en conta o interese e o esforzo do alumno/a durante o período de

traballo a distancia, tendo por suposto en conta as dificultades tecnolóxicas ou doutro tipo

que poida ter.

Instrumentos:

➢ Instrumentos dirixidos a valorar o traballo realizado polo alumnado, o seu interese 

na realización das actividades e proxectos propostos: lista de cotexo onde queda rexistrado 

o traballo do alumnado e a súa evolución.

➢ Instrumentos que propicien a obtención de datos sobre o proceso de aprendizaxe e 

aporten información para a mellora da cualificación final. 

Cualificación
final

➢ A cualificación  final  do  curso  será  o  resultado  da  media  das  dúas  primeiras

avaliacións coa mellora obtida nas actividades realizadas a distancia. Os criterios de

cualificación para a mellora serán: entrega de tarefas, calidade, uso de estratexias

de planificación e de revisión e aplicación progresiva da autoavaliación. 

➢ O  alumnado  con  avaliacións  suspensas  realizará  tarefas  individualizadas  de

recuperación.

Proba
extraordinaria
de setembro 

➢ A proba extraordinaria de setembro realizarase a partir dos estándares indicados 

nesta modificación.

Avaliación de
materia

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

Actividades

➢ Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación.

➢ Proxectos.

➢ Proxectos interdisciplinares.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

➢ Caderno de actividades semanal que se publica na aula virtual en formato 

pdf. 

➢ Flexibilidade máxima para adaptar as tarefas ao alumnado.

➢ Atención individualizada ao alumnado a través do correo e/ou aula virtual. 

Priorizamos o correo en 2º, 3º e 4º porque era o sistema xa utilizado para a entrega 

de traballos nas avaliacións anteriores.

➢ Autoavaliación.

Materiais e recursos

➢ Caderno de actividades semanal.

➢ Recursos na aula virtual.

➢ Libro de texto.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

➢ Informarase ao alumnado a través da web do centro e do seu correo.

➢ Informarase ás familias a través da web do centro.

Publicidade ➢ Publicación na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema.

 MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de proble-
mas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

▪ MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, rela-
cións entre os datos, e contexto do problema).

 MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade.

▪ MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da rea-
lidade.

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer mate-
mático.

▪ MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axei-
tada para cada caso.

▪ B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros núme-
ros radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación ade-
cuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os resultados coa pre-
cisión requirida.

▪ MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racio-
nais), indica o criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos para represen-
tar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

▪ MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre 
decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de 
decimais que se repiten ou forman período.

▪ MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou 
periódico.

▪ MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación cien-
tífica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contex-

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: CPI SAN SADURNIÑO
CURSO: 3º ESO

MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS



tualizados.

▪ MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en pro-
blemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso 
para determinar o procedemento máis adecuado.

▪ MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de medi-
da adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa 
marxe de erro ou a precisión que se requiran, de acordo coa natureza dos datos.

▪ MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, de-
cimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de ex-
poñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

▪ MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e 
opera con elas simplificando os resultados.

▪ B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións nu-
méricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recur-
sivos.

▪ MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei 
de formación a partir de termos anteriores.

▪ MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha
sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios.

▪ MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu 
termo xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para resol-
ver problemas.

▪ B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 
dada mediante un enunciado, extraendo a información salientable e transfor-
mándoa.

▪ MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da 
vida cotiá. 

▪ MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao ca-
drado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeita-
do.
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▪ B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a re-
solución de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao 
maior que dous e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, apli-
cando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, 
valorando e contrastando os resultados obtidos.

▪ MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante 
ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resul-
tado obtido.

▪ B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa re-
presentación gráfica.

▪ MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica inter-
pretándoas dentro do seu contexto. 

▪ B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que poden modeli-
zarse mediante unha función lineal, valorando a utilidade da descrición deste 
modelo e dos seus parámetros, para describir o fenómeno analizado.

▪ MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir 
dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), iden-
tifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 

▪ MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enun-
ciado e represéntaa.

▪ B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan ser descritas 
mediante funcións cuadráticas, calculando os seus parámetros e as súas carac-
terísticas.

▪ MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica 
de grao 2 e represéntaa graficamente.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: observación e análise do traballo realizado polo alumnado ven sexa
actividades do libro de texto,  actividades creadas para tal  fin ou cuestionario da
plataforma kahoot. O correo electrónico será o único medio de proposta e entrega de
actividades.

A observación e análise tamén podrá ser mediantes as clases online realizadas na
plataforma WEBEX.

Instrumentos: Actividades propostas e cuestionarios da plataforma kahoot.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:     
As  actividades  do  terceiro  trimestre  terán  caracter  diagnóstico  e  de  reforzo  e
recuperación  polo  que  estarán  enfocadas  a  valorar  o  grao  de   consecución  dos
estándares recollidos no punto primeiro para todo o alumnado.
A nota da segunda avaliación reflicte a media do curso ata ese momento. 
Alumnado cunha nota maior ou igual a 5 na segunda avaliación: A cualificación
final do curso será igual a esa nota.
Alumnado cunha nota menor que 5 na segunda avaliación: este alumnado poderá
recuperar a materia realizando as actividades propostas diariamente. Cada actividade
proposta será valorada (superada-1/non superada-0), sempre que sexa entregada en
praz. Se unha tarefa é valorada como non superada, poderase repetir para obter unha
valoración positiva.
A materia estará recuperada se se superan o 80% das actividades propostas. Nese
caso a cualificación final do curso será un 5, senón manterase a nota acadada na
segunda avaliación.
A efectos do cálculo da porcentaxe de actividades superadas só se contabilizarán as
actividades  propostas  a  partir  da  comunicación  destes  criterios  ao  alumnado
(actividades a partir do 10 de maio).

Proba
extraordinaria de

setembro 

Realizarase, salvo novas instrucións, segundo o calendario aprobado na Orde de 20
de xuño de 2019 e consistirá nunha proba escrita que se axustará aos estándares
imprescindibles recollidos no primeiro punto deste documento.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios  de  avaliación: os  imprescindibles  recollidos  no  punto  primeiro  deste
documento.   

Criterios de cualificación: 

A nota será a acadada na avaliación parcial de febreiro. Esta avaliación abranguía os
estándares imprescindibles recollidos neste documetno.

Esa nota poderá incrementarse nun 20% se se ten entregado o segundo boletín de
repaso correspondente á materia do segundo parcial.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Proba parcial presencial do mes de febreiro.

Boletín de repaso do 1º parcial.

Boletín de repaso do 2º parcial (incrementar cualificación).

Proba que se faría en maio para os suspensos.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no



seu caso, ampliación)

Actividades

As actividades propostas a través do correo electrónico serán dos seguintes 
tipos:
Exercicios do libro de texto: o alumando terá que entregar un arquivo (PDF 
ou fotografía) dalgunha actividade proposta.. As tarefas terán un prazo de 
entrega ata ás 18h do mesmo día.
Exercicios de reforzo, entregados mediante PDF polo correo electrónico: 
serán actividades creadas, para reforzar aquelas partes que sexa necesario 
produndizar máis, nas que podría incluír un video con preguntas. Tamén serán
entregadas mediante o correo electrónico ata ás 18h do mesmo día.
Cuestionario tipo kahoot: o alumnado terá que contestar a unhas preguntas 
nun tempo preciso, e non terá que entregar nada xa que a plataforma garda os 
datos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Actualmente, tras as actuacións para detectar e axudar ao alumando sen 
medios, non se ten constancia de alumnado sen conectividade, polo que todo o
traballo proposto será de forma teleḿatic
O alumnado terá o traballo organizado por sesións segundo horario semanal 
de clases, como se veu facendo ata agora. 
Os días que por horario tivesen matemáticas( luns, martes, mércores e xoves) 
recibirán un correo electrónico co traballo que terán que realizar do libro de 
texto que usamos habitualmente na aula, un pdf con actividades de reforzo ou 
algún cuestionario do portal Kahoot.

Tamén se fará algunha clase online pola plataforma WEBEX para explicar 
algunha parte na que quedasen dúbidas nas cales se tomará nota da asistencia.

As actividades que se manden entregar, terán de prazo ese mesmo día antes 
das 18h. Para conseguir que desta forma sigan con hábitos e  horarios de 
estudo, necesarios para non perder o ritmo de cara ó vindeiro curso. Aquel 
alumnado que  non entregue dita actividade en prazo, conta como non 
presentada.

As actividades estarán referidas aos estándares recollidos no punto primeiro, 
servirán de repaso, reforzo e recuperación, iranse adaptando de forma 
continua ao traballado, tentando reforzar aqueles aspectos que presenten 
maior dificultade, para que todo o alumnado poida acadar estes mínimos.

Materiais e recursos

Todo o alumnado dispón  de conexión a Internet e algún medio para 
conectarse, ven sexa un ordenador ou tableta. Empregarase tamén o caderno 
de clase. 
Os recursos necesarios para a realización de tarefas (fichas, vídeos...) serán 
enviados pola profesora a través do correo electrónico.

4. Información e publicidade
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Información ao
alumnado e ás

familias

O presente documento será enviado polo correo na semana do 4 ao 8 de maio, no 
espazo que diariamente emprega o alumando para comunicarse. Tamén será 
explicado nunha clase online, donde se resolverán dudas que o alumnado poidese 
ter.

Enviarase un aviso por Abalar ás familias da próxima publicación na web do centro 
(12 de maio).

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Adaptación da programación de matemáticas aplicadas 3º E.S.O. 
2019-2020

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 
obtidas.

▪MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situacións problemáticas da realidade.

▪MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

▪B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático.

▪MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso.

▪B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais e decimais para operar con
eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver 
problemas, e presentando os resultados coa precisión requirida.

▪MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións 
cuxos numeradores e denominadores son produtos de potencias.

▪MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre 
decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de 
decimais que se repiten ou forman período.

▪MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación 
científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas 
contextualizados.

▪MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de 
medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario 
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coa marxe de erro ou precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos.

▪MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, 
decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de 
números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións.

▪MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas 
da vida cotiá, e analiza a coherencia da solución.

▪B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións 
numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 
recursivos.

▪MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei 
de formación a partir de termos anteriores.

▪B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 
dada mediante un enunciado, extraendo a información relevante e 
transformándoa.

▪MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma
de polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.

▪MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao 
cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto 
adecuado.

▪B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación alxébricas, 
gráficas ou recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar os resultados obtidos.

▪MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas 
mediante procedementos alxébricos e gráficos. 

▪MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas 
mediante procedementos alxébricos ou gráficos.
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▪MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante 
ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con
dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

▪B5.1. Elaborar informacións estatísticas para describir un conxunto de datos 
mediante táboas e gráficas adecuadas á situación analizada, e xustificar se as 
conclusións son representativas para a poboación estudada.

▪MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon exemplos.

▪MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e 
obtén información da táboa elaborada.

▪ B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e de dispersión dunha 
variable estatística para resumir os datos e comparar distribucións estatísticas.

▪MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable 
estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

▪MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística 
(con calculadora e con folla de cálculo) para comparar a representatividade da 
media e describir os datos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: observación e análise do traballo realizado polo alumnado no  seu
caderno. O correo electrónico corporativo do colexio será o único medio de proposta
e entrega de actividades.

Instrumentos: Actividades de tipo Tarefa. 

Cualificación final

As  actividades  do  terceiro  trimestre  terán  caracter  diagnóstico  e  de  reforzo  e
recuperación  polo  que  estarán  enfocadas  a  valorar  o  grao  de   consecución  dos
estándares recollidos no punto primeiro para todo o alumnado.
A nota da segunda avaliación reflicte a media do curso ata ese momento. 
Alumnado cunha nota maior ou igual a 5 na segunda avaliación: A cualificación
final do curso será igual a esa nota se non entrega ningunha tarefa na 3ª avaliación, e
poderá incrementarse ata un punto esa nota se entrega todas as tarefas (ou o 80%
sempre e cando haxa unha xustificación do motivo de non poder face) no prazo dado
para elas.
Alumnado cunha nota menor que 5 na segunda avaliación: este alumnado poderá
recuperar a materia realizando as actividades propostas diariamente. Cada actividade
proposta será valorada (superada-1/non superada-0), sempre que sexa entregada en
prazo a través do correo. Se unha tarefa é valorada como non superada, poderase
repetir para obter unha valoración positiva.
A materia estará recuperada se se superan o 80% das actividades propostas. Nese
caso a cualificación final do curso será un 5, senón manterase a nota acadada na
segunda avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Realizarase, salvo novas instrucións, segundo o calendario aprobado na Orde de 20
de xuño de 2019  e  consistirá nunha proba escrita que se  axustará aos estándares
imprescindibles recollidos no primeiro punto deste documento.

Avaliación de
materia pendentes

Criterios  de  avaliación:  os  imprescindibles  recollidos  no  punto  primeiro  deste
documento.   

Criterios de cualificación: 

A nota será a acadada na avaliación parcial de febreiro. Esta avaliación abranguía os
estándares imprescindibles recollidos neste documetno.

Esa nota poderá incrementarse nun punto se se ten entregado o segundo boletín de
repaso correspondente á materia do segundo parcial.

Aquel alumnado que non acade un 5 mediante o criterio anterior  proporáselle un
traballo consistente na entrega dun boletín de exercicios e cuestionarios. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Proba parcial presencial do mes de febreiro.

Boletín de repaso do 1º parcial.

Boletín de repaso do 2º parcial (incrementar cualificación).

Traballo que se faría en maio para os suspensos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

As actividades propostas a través do correo son de tipo tarefa:
O alumando terá que entregar un arquivo (PDF ou fotografía) das actividades 
propostas. As tarefas terán un prazo de entrega, terán entre 4 e 7 días para ir 
facéndoas e preguntar dúbidas, sempre dependendo da cantidade e dificultade 
das actividades. Serán actividades do seu libro na maior parte e, algunhas 
serán propostas pola profesora para reforzar esas actividades feitas.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Actualmente, tras as actuacións para detectar e axudar ao alumando sen 
medios, non se ten constancia de alumnado sen conectividade, polo que todo o
traballo proposto será de forma teleḿatica.
O alumnado recibirá o traballo e os videos coa explicación necesaria, en dous 
correos semanais, normalmente serán os luns e os xoves.
 As actividades terán prazo de realización, o prazo habitual será de luns a 
xoves, e de xoves ao luns seguinte. 
O alumnado preguntará as dúbidas polo mesmo correo corporativo do colexio 
que se está a empregar para enviarlle as tarefas e para compartirlle carpetas 
Drive con videos onde lles explico os contidos necesarios ou exercicios 
similares para que poidan facer as actividades propostas.
As correccións das súas actividades se lles enviará por correo o mesmo día en 
que eles as envían para que poidan comprobar os seus exercicios e correxilos. 
Deberán volver a enviar as tarefas que teñan que correxir.
As actividades estarán referidas aos estándares recollidos no punto primeiro, 
servirán de repaso, reforzo e recuperación, iranse adaptando de forma 
continua ao traballado, tentando reforzar aqueles aspectos que presenten 
maior dificultade, para que todo o alumnado poida acadar estes mínimos.

Materiais e recursos

Todo o alumnado de 3º ESO dispón do libro de texto e conexión a Internet. 
Empregarase o caderno de clase. 
Dispoñerán de videos onde lles explico a teoría e os exemplos necesarios para
facer as actividades.
Os recursos necesarios para a realización de tarefas (fichas, vídeos...) serán 
compartidos con eles a través do correo e carpetas Drive, pola profesora.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Enviarase un aviso por Abalar ás familias da próxima publicación do documento na 
web do centro (12 de maio).

Subirase á aula virtual do centro, na materia, esa mesma semana, para as posibles 
dúbidas que o alumnado poida ter. Na aula virtual xa hai información da 
metodoloxía seguida.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e na aula virtual do centro.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
- Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 

(colocación das notas no pentagrama; notas adicionais,; duración das figuras; signos 

que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

- Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais 

propostas usando distintas linguaxes.  

- Recoñece, comprende e analiza tipos de textura.  

- Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión 

da voz. 

- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 

interpretación adecuadas ao nivel.  

- Practica e interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes xéneros, estilos, 

épocas históricas e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras 

con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel.  

- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais e instrumentais do patrimonio español e 

galego. 

- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao /á director/a e a 

outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando 

espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo.  

- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a 

audición.  

- Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e 

contrastando as novas músicas coñecidas.  

- Distingue e sitúa temporalmente as épocas da historia da música e as tendencias 

musicais.  
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- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos 

musicais.  

- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e 

claridade.  

- Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos 

procedementos compositivos e os tipos formais.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das 

notas no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das 

figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, 

etc.). 

- Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da audición e a 

lectura de partituras, os tipos de textura. 

- Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de 

organización musical. 

- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas 

como medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas 

que rexen a interpretación en grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao 

perfeccionamento da tarefa común. 

- Amosar interese polas actividades de composición, e improvisación e amosar respecto 

polas creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, 

asumindo diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do 

conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en 

común. 

- Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula 

como apoio ás tarefas de audición. 

- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
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- Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas 

obras musicais, interesándose por ampliar as súas preferencia 

- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou 

verbal), algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, repetición, imitación e variación) dunha obra musical 

interpretada en vivo ou gravada. 

- Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, 

e por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude 

aberta e respectuosa. 

- Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música. 

- Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora 

de emitir xuízos de valor ou falar de música. 

- Amosar interese e actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas 

musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

CCL Comunicación lingüística. 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación.  

CD competencia dixital. 

CSC Competencias sociais e cívicas.  

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

CCEC Conciencia e expresións culturais. 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3. PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CUALIFICACIÓN FINAL (procedemento para 

obter a cualificación final de curso) 
1) Procedementos: farase un seguimento pola AulaVirtual. 

2) Instrumentos: pequenos traballos que se irán subindo á Aula Virtual. 

3) CUALIFICACIÓN FINAL: Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Para a nota da avaliación final (xuño) terase en conta o feito nos dous primeiros 

trimestres ( ata o 13 de marzo), e o traballado con posterioridade do seguinte xeito: 
- Un alumno/a coas dúas avaliacións aprobadas terá aprobado o curso pero a nota 

final será: 
- Se ten a mesma nota nas dúas avaliacións, respectaremos, como mínimo, esa 

nota. 

- Se na 2ª avaliación ten mais nota que na 1ª respectaremos a nota da 2ª avaliación. 
- Se na 2ª avaliación ten menos nota, faremos nota media de xeito que suba a nota 

final .  
- Un alumno/a coa 1ª avaliación suspensa e a 2ª avaliación aprobada, tería aprobada 

a avaliación final, respectando a nota desa segunda avaliación. 

O traballo entregado pola AulaVirtual (ou se fose posible de xeito presencial) 

ao longo do 3º trimestre, terá valor para poder subir nota, ata un máximo de 1  

punto. 

RECUPERAR EN XUÑO 

Para que un alumno/a poda recuperar a materia terá dúas oportunidades: 

1ª) Oportunidade: 
- O alumnado que precise recuperar terá que enviar, por AulaVIrtual, as tarefas que 

poñan TAREFA PARA ENTREGAR REC.  

- Unha vez o alumnado faga e envíe as TAREFAS PARA ENTREGAR REC á AulaVirtual, 

o alumnado suspenso aprobará a materia. 
- Se fose posible incorporarse de xeito presencial antes do remate do curso (xuño) terá a 

posibilidade de entregar ditas TAREFAS PARA ENTREGAR REC de xeito presencial 

por escrito no noso centro educativo. 

2ª) Oportunidade: 
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- Se ao longo do trimestre ata o 12 de xuño non entregase as TAREFAS PARA 

ENTREGAR REC, terán a oportunidade de realizar unha tarefa xeral chamada 
TAREFA XERAL REC, que poderá entregar por AulaVirtual ou, se fose posible, de 

xeito presencial no centro. 

RECUPERAR SETEMBRO 
- Se non fose posible a súa recuperación en xuño (aínda que a primeira e principal 

opción é poder recuperar en xuño) realizarase unha proba extraordinaria en setembro 

onde incluiremos os contidos e competencias traballadas nas TAREFAS/traballos e 

apuntes que vemos en AulaVirtual, e na programación extraordinaria alí exposta. Será 

unha proba teórica, na que incluiremos que presente o traballo subido na 

AulaVirtual: TAREFAS PARA ENTREGAR SETEMBRO. 

4.  METODOLOXÍA (materiais e recursos)  

 ACTIVIDADES ( repaso, reforzo, e recuperación) 

METODOLOXÍA 

Primeiro indicar o que se fixo nas dúas primeiras avaliacións. Ter en conta a diversidade. 

respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. Potenciar as metodoloxías activas e 

participativas. Combinar traballo individual e cooperativo.Enfoque orientado á realización 

de tarefas e á resolución de problemas. Papel facilitador do profesor/a. Titoría entre 

iguais. Memorización comprensiva. Análise e comentario de documentos, datos, 

audicións, partituras... Improvisación, interpretación e creación musicais (instrumental, 

vocal e de movemento). Do mesmo xeito, a exposición de traballos en público ou o 

traballo en grupo se fixo con normalidade. 

* Nesta 3ª avaliación faremos un seguimiento vía telemática, onde a realización de 

pequenos traballos propostos así como o uso de pequenos cuestionarios, será o xeito de 

continuar co proceso de formación. Realizarase a través da AulaVirtual, onde o alumnado 

pode facer preguntas e podemos resolver dúbidas creando foros específicos que eu 

chamei DÚBIDAS, no que alumnado poda participar e que a dinámica non sexa so 

traballo/correxir. Un espazo donde poidan propoñer ideas de como presentar as 

TAREFAS ou, incluso, propoñer eles temas para investigar baseados nos estándares e 
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contidos traballados. Fomentando, na medida do posible, a creatividade e curiosidade do 

alumnado, así como fomentar a súa autonomía á hora de traballar. 

- Faremos un seguimiento vía telemática onde a realización de pequenos traballos 

propostos, así como o uso de pequenos cuestionarios será o xeito de continuar co 

proceso de formación.  
- A realización de pequenos traballos propostos así como o uso de pequenos 

cuestionarios, será o xeito de continuar co proceso de formación. Subirei á AulaVirtual 

pequenos apuntes teóricos e propostas para escoitar música, e ver coma esta funciona 

en diferentes contextos históricos. Así como, ver a súa evolución dende o nacemento en 

Grecia, pasado pola Idade Media e chegando ao Barroco. 
- Os materiais e recursos serán o traballado na aula, o libro de texto, apuntes seus 

e os que suba o profesor á Aula Virtual, e Internet. 

ACTIVIDADES 

Todas as actividades/traballos e apuntes que pode atopar o alumnado na AulaVirtual-

Secundaria 3º ESO están feitos para ser de REPASO, REFORZO ou RECUPERACIÓN, e 

pensados cos seguintes obxectivos: 
- Poder completar a parte teórica exposta na aula, seguindo os estándares que se 

poidan realizar dun xeito satisfactorio. 
- Realizar TAREFAS coas que repasar dita parte teórica, axudados por ficheiros onde se 

sube o que precisan saber para superar a materia. 
- Adaptaranse ás necesidades que podemos atopar nas nosas aulas. 
- A través da AulaVirtual e ABALAR poden facer preguntas, adicando sempre en cada 

tema, un apartado chamado DÚBIDAS, onde o alumnado pode preguntar por ese foro, 

ou ao profesor directamente, a través de AulaVirtual, se así o precisase. 
- Para o alumnado que ten que recuperar as dúas avaliacións terá un seguimento 

pensado para el. Aparecerán co nome de TAREFA PARA ENTREGAR REC ou, se fose 

necesario, TAREFA XERAL REC. Do mesmo xeito toparán apuntes na propia 

AulaVirtual centrados naqueles aspectos que queremos traballar e recuperar. 

Os materiais utilizados serán os seus apuntes (deles e os que aporte o profesor á 

AulaVirtual) e internet. 
- As actividades serán:  

- Visionado/escoita de música proposta. 
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- Envío de pequenos traballos/cuestionarios/crucigramas á Aula Virtual. 
- Cuestionarios e pequenos traballos de investigación (usando os seus apuntes e 

Internet). 

Todas as actividades estarán pensadas para repasar e reforzar os contidos e estándares 

traballados ata o 13 de marzo. Fomentando, na medida do posible, a creatividade e 

curiosidade do alumnado, e adaptándose as circunstancias tan extraordinarias que 

estamos a vivir.  

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

PUBLICIDADE 
- Esta programación estará exposta ao público na páxina web do centro. 

INFORMACIÓN 
- As familias serán informadas da súa publicación: a través de ABALAR, pola 

AulaVirtual e pola páxina web do centro. 
- O alumnado será informado da súa publicación: pola AulaVIrtual-Secundaria-Música 

3º ESO pola páxina web do centro e pola información que lles chegue a través das 

súas familias xa informadas por ABALAR.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa. Expresa  e  comparte  en  grupo  situacións  ou  circunstancias  nas  que

recoñece a esixencia humana de felicidade e plenitude.

 Descubrir que o pecado radica no rexeitamento á intervención de Deus na
vida

Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado

como rexeitamento ou suplantación de Deus.

Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo cambia a forma

de comprender o  mundo, a historia, a realidade, as persoas.......
Busca e selecciona biografías de conversos.

Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo cambia a forma

de comprender o  mundo, a historia, a realidade, as persoas.......
Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo

introducíu  na  forma  de  entender  o  mundo,  segundo  as  biografías

seleccionadas.

Comprender que a pertenza  a Cristo conleva unha nova forma

comportarse na vida                    
Crea  e  comparte  textos,  vídeos  clip,  cortos,  para  describir  as

consecuencias que na vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo.

Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro  con

Cristo e a    pertenza á Igrexa.
Busca, selecciona e presenta xustificando a experiencia dunha persoa que

encontrou a Cristo na Igrexa.

 Valorar criticamente a experiencia de plenitude que promete Cristo. Escoita testemuñas de cristiáns e debate con respecto acerca da plenitude

da vida que neles se expresa.

Identificar na cultura a riqueza e a beleza que xera a fe. Demostra  mediante  exemplos  previamente  seleccionados  que  a

experiencia cristiá foi xeradora de cultura ó longo da historia.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O traballo realizado a distancia durante o 3º trimestre servirá para subir nota.

Instrumentos:
Exercicios de repaso e ampliación das aprendizaxes.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Nota media da 1ª avaliación (50%) e da 2ª avaliación (50%) e as tarefas 
desenvolvidas durante o 3º trimestre axudarán a subir nota. Soben nota tendo 
en conta dous aspectos: a porcentaxe de tarefas entregadas e a puntuación de 
cada unha delas.

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

Actividades
Tarefas de repaso e ampliación que están colgadas na Aula virtual.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

O alumnado con conectividade entrega as tarefas a través da Aula 
virtual ou a través do correo electrónico , en formato  pdf, ou foto da 
tarefa realizada no caderno.
O alumnado sen conectividade comunica a realización da tarefa a través
do titor, de Orientación , do profesorado PT ou profesor da materia.

Materiais e recursos Tema introdutorio que estará  na Aula virtual con enlace a páxinas web,
presentacións Powerpoint ou textos que se lles proporcionan.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

Informarase ás familias a través da publicación na páxina web e ós alumnado
a través da pàxina web e da Aula virtual.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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3. Metodoloxía  e  actividades  do  3º  trimestre  (recuperación,  reforzo,  repaso,  e  no  seu  caso
ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: C.P.I. SAN SADURNIÑO
CURSO: 3º E.S.O.

MATERIA: TECNOLOXÍA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun 
produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización, 
investigar a súa influencia na sociedade e propor melloras desde o 
punto de vista tanto da súa utilidade como do seu posible impacto 
social. 

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema 
técnico, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de información
de produtos tecnolóxicos. 

TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos. 

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción 
de obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna, en 
relación coas propiedades que presentan e as modificacións que se 
poidan producir. 

TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso 
técnico, comparando as súas propiedades. 

B4.2. Experimentar con instrumentos de medida e obter as magnitudes 
eléctricas básicas. 

TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as 
magnitudes eléctricas de circuítos básicos. 
TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos 
eléctricos sinxelos. 

B4.3. Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e montar 
circuítos con operadores elementais. 

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos 
empregando lámpadas, zumbadores, díodos LED, transistores, 
motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 
TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando software 
específico e simboloxía adecuada, e experimenta cos elementos que o 
configuran. 

B4.4. Deseñar, montar e programar un sistema sinxelo de control. TEB4.4.1. Elabora un programa informático que xestione o
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 funcionamento dun sistema de control. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Observación  e  análise  do  traballo  realizado  polo  alumnado nos  libro  electrónico
Tecno 12 18, asi como na plataforma de Tinkercad.
Probas en liña tipo test.

Instrumentos:
Análise de traballos e exercicios.
Seguimento e análise da realización de cuestionarios.

Cualificación final

As  actividades  do  terceiro  trimestre  terán  caracter  diagnóstico  e  de  reforzo  e
recuperación  polo  que  estarán  enfocadas  a  valorar  o  grao  de   consecución  dos
estándares recollidos no punto primeiro para todo o alumnado.
A nota da segunda avaliación reflicte a media do curso ata ese momento. 
Alumnado cunha nota maior ou igual a 5 na segunda avaliación: A cualificación final
do curso será igual a esa nota se non entrega ningunha tarefa na 3ª avaliación, e
poderá incrementarse ata un punto esa nota se entrega todas as tarefas (ou o 80%
sempre  e  cando haxa  unha  xustificación  do  motivo  de  non  poder  facer  algunha
tarefa) no prazo dado para elas.
Alumnado cunha nota menor que 5 na segunda avaliación: este alumnado poderá
recuperar  a  materia  realizando  as  actividades  propostas  semanalmente.  Cada
actividade proposta será valorada (superada-1/non superada-0),  sempre que sexa
entregada  en  prazo  a  través  do  correo.  Se  unha  tarefa  é  valorada  como  non
superada, poderase repetir para obter unha valoración positiva.
A materia estará recuperada se se realizan o 80% das actividades propostas. Nese
caso a cualificación final do curso será un 5, senón manterase a nota acadada na
segunda avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Realizarase, salvo novas instrucións, segundo o calendario aprobado na Orde de 20
de xuño de 2019 e consistirá nunha proba escrita que se axustará aos estándares
imprescindibles recollidos no primeiro punto deste documento.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

As  actividades  propostas  a  través  do  correo  son  de  repaso  e  reforzo,
Ofrecerase  tamén  algunha  posibilidade  de  ampliación  para  non  facer  moi
repetitivo o  proceso ,  e  sempre procurando  non sobrecargar  ao alumnado
tendo en conta a situación tan especial na que nos atopamos.
O  alumnado  terá  que  entregar  un  arquivo  (PDF  ou  fotografía)  dalgunha
actividad proposta, ler os temas propostos e facer os cuestionarios tipo test de
cada  tema.  Facer  os  circuitos  ou  os  deseños  3D  explicados  nos  videos
compartidos polo Drive. As tarefas terán un prazo de entrega, terán uns sete
días para ir facéndoas e preguntar dúbidas, sempre dependendo da cantidade
e dificultade das actividades. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Actualmente,  tras  as  actuacións  para  detectar  e  axudar  ao  alumnado  sen
medios, non se ten constancia de alumnado sen conectividade, polo que todo
o traballo proposto será de forma teleḿatica.
O  alumnado  recibirá  o  traballo  e  os  videos  coa  explicación  necesaria,
semanalmente.
As actividades terán prazo de realización, o prazo habitual será dunha semana.
O alumnado preguntará as dúbidas polo mesmo correo corporativo do colexio
que se está a empregar para enviarlle as tarefas e para compartirlle carpetas
Drive  con  videos  onde  se  lles  explica  os  contidos  necesarios  ou  exercicios
similares para que poidan facer as actividades propostas.
As actividades estarán referidas aos estándares recollidos no punto primeiro,
servirán  de  repaso,  reforzo  e  recuperación,  iranse  adaptando  de  forma
continua  ao  traballado,  tentando  reforzar  aqueles  aspectos  que  presenten
maior dificultade, para que todo o alumnado poida acadar estes mínimos.

Materiais e recursos

Todo o alumnado de 3º ESO dispón do libro de texto da editorial Donostiarra,
tamén compartiuse con eles as claves necesarias para o libro dixital Tecno 12
18 e para a plataforma Tinkercad a través do correo. O centro axudou para que
todo o alumnado teña conexión a Internet.  Todo o alumnado dispón de correo
corporativo do centro.
Dispoñerán  dunha  carpeta  de  videos  compartidos  polo  correo  a  través  do
Drive, onde se lles repasa a teoría e se lles explican os exemplos necesarios
para facer certas actividades.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Enviarase un aviso por Abalar ás familias da próxima publicación do documento na
web do centro (12 de maio).

Subirase á aula virtual do centro, na materia, esa mesma semana, para as posibles
dúbidas  que  o  alumnado  poida  ter.  Na  aula  virtual  xa  hai  información  da
metodoloxía empregada.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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VALORES  
3º ESO 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN……………………………….…PAX. 2 

2. COMPETENCIAS CLAVE…………………………………………………………………………………….PAX. 4 

3. PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CUALIFICACIÓN FINAL (procedemento para obter a cualificación 

final de curso)……………………………………………………………………………………………………….PAX. 4 

4.  METODOLOXÍA (materiais e recursos) E ACTIVIDADES ( repaso, reforzo, e recuperación).…PAX. 6 

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE…………………………………………………………………………  PAX. 7 
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
- Fundamenta racionalmente e eticamente a elección da democracia como un sistema 

que está por riba doutras formas de goberno, polo feito de incorporar nos seus 

principios os valores éticos sinalados na DUDH 
- Define o concepto de "Estado de dereito" e establece a súa relación coa defensa dos 

valores éticos e cívicos na sociedade democrática. 

- Describe o significado dos seguintes conceptos e establece a relación entre eles: 

democracia, cidadán/cidadá, soberanía, autonomía persoal, igualdade, xustiza, 

representatividade, etc. 
- Asume e explica o deber moral e civil que teñen os cidadáns e as cidadás de participar 

activamente no exercicio da democracia, coa finalidade de que se respecten os valores 

éticos e cívicos no seo do Estado. 
- Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos cando 

non se respectan os valores éticos da DUDH (dexeneración en demagoxia, ditadura 

das maiorías, escasa participación cidadá, etc.) e formula posibles medidas para 
- Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se fundamenta a 

Constitución española, e sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante 

a lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo. 
- Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución española e a súa 

dimensión ética (nación española, pluralidade ideolóxica ou papel e funcións atribuídas 

ás Forzas Armadas). 

- Sinala e comenta a importancia dos "dereitos e as liberdades públicas fundamentais da 

persoa" establecidos na Constitución: liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto; carácter 

aconfesional do Estado; dereito á libre expresión de ideas e pensamentos; e dereito á 

reunión política e á libre asociación, e os seus límites. 
- Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional, como medio indispensable para 

adecuar aos valores éticos universais establecidos na DUDH os costumes, as normas, 

os valores, etc., do seu medio, rexeitando todo o que atente contra a dignidade do 

humano e os seus dereitos fundamentais. 
- Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación co 

comportamento agresivo ou inhibido, e adopta como principio moral fundamental, nas 

relacións interpersoais, o respecto á dignidade das persoas. 
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- Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades sociais como a empatía, 

a escoita activa, a interrogación asertiva, etc., coa finalidade de que aprenda a utilizalos 

de forma natural na súa relación coas demais persoas. Realiza, en traballo en grupo, 

unha xerarquía de valores, explicando a súa fundamentación racional, mediante unha 

exposición usando medios escritos: exposición ou debates. 
- Emprende, utilizando a iniciativa persoal e a colaboración en grupo, a organización e o 

desenvolvemento dunha campaña no seu medio, co fin de promover o recoñecemento 

dos valores éticos como elementos fundamentais do pleno desenvolvemento persoal e 

social. 

- Dá razóns sobre a orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo os 

patróns económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de 

xénero. Así participa en exposición relativos ao tema en cuestión. 
- Emprende, en colaboración en grupo, a elaboración dunha campaña contra a 

discriminación da muller e a violencia de xénero no seu medio familiar, escolar e social, 

e avalía os resultados obtidos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
- Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e principios éticos contidos na 

DUDH, como fundamento universal das democracias durante os séculos XX e XXI, 

destacando as súas características e a súa relación cos conceptos de "Estado de 

dereito" e "división de poderes”. 
- Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns e das cidadás na vida 

política do Estado coa finalidade de evitar os riscos dunha democracia que viole os 

dereitos humanos. 

- Coñecer e valorar os fundamentos da Constitución española de 1978, identificando os 

valores éticos dos que parte e os conceptos preliminares que establece. 
- Amosar respecto pola Constitución española e identificar nela, mediante unha lectura 

explicativa e comentada, os dereitos e os deberes do individuo como persoa e cidadán 

ou cidadá, apreciando a súa adecuacón á DUDH, coa finalidade de asumir de xeito 

consciente e responsable. 
- Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución española aos principios éticos 

definidos pola DUDH, mediante a lectura comentada e reflexiva dos "dereitos e deberes 

dos cidadáns" (artigos do 30 ao 38) e dos "principios reitores da política social e 

económica" (artigos do 39 ao 52). 
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- Analizar o momento histórico e político que impulsou a elaboración da DUDH e a 

creación da ONU, coa finalidade de entendela como unha necesidade do seu tempo, 

cuxo valor continúa vixente como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito 

e dos estados. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

CCL Comunicación lingüística. 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
TIC Tecnoloxías da información e da comunicación.  

CSC Competencias sociais e cívicas.  

CCAA  Aprender a aprender 

CD competencia dixital 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

CCEC Conciencia e expresións culturais. 

3. PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CUALIFICACIÓN FINAL(procedemento para 

obter a cualificación final de curso) 

1) Procedementos: farase un seguimento pola AulaVirtual. 

2) Instrumentos: pequenos traballos que se irán subindo á Aula Virtual. 

3) Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Para a nota da avaliación final (xuño) terase en conta o feito nos dous primeiros 

trimestres (ata o 13 de marzo), e o traballado con posterioridade do seguinte xeito: 
- Un alumno/a coas dúas avaliacións aprobadas terá aprobado o curso, pero a nota 

final será: 
- Se ten a mesma nota nas dúas avaliacións, respectaremos, como mínimo, esa 

nota. 
- Se na 2ª avaliación ten mais nota que na 1ª respectaremos a nota da 2ª avaliación. 
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- Se na 2ª avaliación ten menos nota, faremos nota media de xeito que suba a nota 

final .  
- Un alumno/a coa 1ª avaliación suspensa e a 2ª avaliación aprobada, tería aprobada 

a avaliación final, respectando a nota desa segunda avaliación. 

O traballo entregado pola AulaVirtual (ou se fose posible de xeito presencial) 

ao longo do 3º trimestre, terá valor para poder subir nota, ata un máximo de 1  
punto. 

RECUPERAR EN XUÑO  (DÚAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS) 

Para que un alumno/a poda recuperar a materia terá dúas oportunidades: 

1ª Oportunidade: 
- O alumnado que precise recuperar terá que enviar, por AulaVirtual, as tarefas que 

poñan TAREFA PARA ENTREGAR REC.  

- Unha vez o alumnado faga e envíe as TAREFAS PARA ENTREGAR REC á AulaVirtual, 

o alumnado suspenso aprobará a materia. 
- Se fose posible incorporarse de xeito presencial antes do remate do curso (xuño) terá a 

posibilidade de entregar ditas TAREFAS PARA ENTREGAR REC de xeito presencial 

por escrito no noso centro educativo. 

2ª Oportunidade: 
- Se ao longo do trimestre ata o 12 de xuño non entregase as TAREFAS PARA 

ENTREGAR REC, terán a oportunidade de realizar unha tarefa xeral chamada 

TAREFA XERAL REC, que poderá entregar por AulaVirtual ou, se fose posible, de 
xeito presencial no centro.  

RECUPERAR SETEMBRO 
- Se non fose posible a súa recuperación en xuño (aínda que a primeira e principal 

opción é poder recuperar en xuño) realizarase unha proba extraordinaria en setembro 

onde incluiremos os contidos e competencias traballadas nas TAREFAS/traballos e 

apuntes que vemos en AulaVirtual, e na programación extraordinaria alí exposta. Será 

unha proba teórica, na que incluiremos que presente o traballo subido na 

AulaVirtual: TAREFAS PARA ENTREGAR. 
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4.  METODOLOXÍA (materiais e recursos)  
 ACTIVIDADES ( repaso, reforzo, e recuperación) 

METODOLOXÍA 

Primeiro comentarei como foi a metodoloxía utilizada nos dous primeiros trimestres. 
- Resolución de problemas. 

- Comentario de documentos, mapas, imaxes, .  

- Dramatizacións e xogos de roles.  

* Nesta 3ª avaliación a metodoloxía será moi diferente ao non poder interactuar entre o 

alumnado, e non poder realizar traballos en grupo, exposicións nin debates. Serán 

pequenos traballos de investigación e reflexión persoal. Faremos un seguimento vía 

telemática, onde a realización de pequenos traballos propostos así como o uso de 

pequenos cuestionarios, será o xeito de continuar co proceso de formación. Realizarase a 

través da AulaVirtual, onde o alumnado pode facer preguntas e podemos resolver dúbidas 

creando foros específicos chamados DÚBIDAS. no que alumnado poda participar e que a 

dinámica non sexa so traballo/correxir. Un espazo onde poidan propoñer ideas de como 

presentar as TAREFAS ou, incluso, propoñer eles temas para investigar baseados nos 

estándares e contidos traballados, fomentando, na medida do posible, a creatividade e 

curiosidade do alumnado, así como fomentar a súa autonomía á hora de traballar. 

Os materiais utilizados serán os seus apuntes (deles e os que poda aportar o 
profesor á AulaVirtual), o traballado na aula e Internet. 

ACTIVIDADES 
Todas as actividades/traballos e apuntes que pode atopar o alumnado na 

AulaVirtual-Secundaria 2º ESO VALORES están feitos e pensados para repasar e 

reforzar, cos seguintes obxectivos: 
- Poder completar a parte teórica exposta na aula, seguindo os estándares que se 

poidan realizar dun xeito satisfactorio. 
- Realizar TAREFAS coas que repasar dita parte teórica, polo tanto son sempre de 

reforzo. 
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- Adaptados ás necesidades que podemos atopar nas nosas aulas. 
- A través da AulaVirtual e ABALAR poden facer preguntas, adicando sempre en cada 

tema, un apartado chamado DÚBIDAS, onde o alumnado pode preguntar por ese foro, 

ou ao profesor directamente, a través de AulaVirtual, se así o precisase. 

- Unha vez o alumnado faga e envíe as TAREFAS á AulaVirtual, o alumnado suspenso 

aprobará a materia. 
- Se fose posible incorporarse de xeito presencial antes do remate do curso (xuño) terá a 

posibilidade de entregar ditas TAREFAS de xeito presencial por escrito no noso centro 

educativo. 

As actividades serán: 

- Pequenos traballos que enviarán pola aula Vitual, falando dos temas tratados na aula, e 

que els resolverán con reflexión ou búsqueda de información. 

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

PUBLICIDADE 
- Esta programación estará exposta ao público na páxina web do centro . 

INFORMACIÓN 
- As familias serán informadas da súa publicación: a través de ABALAR, pola 

AulaVirtual e pola páxina web do centro. 
- O alumnado será informado da súa publicación: pola AulaVIrtual-Secundaria-

Valores-3ºESO, pola páxina web do centro e pola información que lles chegue a 

través das súas familias xa informadas por ABALAR.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográfi-
cos e lugares nun mapa ou imaxe satélite

 XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas

temáticos

 B2.5. Entender a idea de desenvolvemento
sustentable e as súas implicacións.

 XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 

relacionados con el.

 B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no
mundo con factores económicos.

 XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións 

de pobreza.

 B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado.

 XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e
artístico imprescindible para cada época.

 B3.6. Comprender a significación histórica da
etapa do Renacemento en Europa.

 XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, 

Barroco, Absolutismo, etc.).

 B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do 

Renacemento con etapas anteriores e posteriores.

 XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a 

partir de fontes históricas de diversos tipos.

 B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentis-
ta e barroca en Europa e en América.

 XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.

 B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e
obras destes séculos.

 XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu 

contexto.

 B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos  XHB3.10.1. Distingue as características de
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medievais e as monarquías modernas. réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos.

 B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a 

Idade
Media e a Idade Moderna.

 XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado 

dos Reis Católicos.

 B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.  XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á
descuberta de América para Europa, a súa
conquista e a súa colonización.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
    1.- Observación 

        2.- Traballos escritos 
           3.- Traballos de recuperación de avaliacións  suspensaas

Instrumentos:
- Lista de cotexo onde queda rexistrado o traballo do alumno e a súa 
evolución.
- Rúbrica

Cualificación final

Será a media obtida dos dous primeiras avaliacións unha vez feitos os 
procesos  de recuperacion. Reedondearase e añadirase ata dous punto á 
nota final a aqueles alumnos que fagan os traballados mandados 
telemáticamente durante o periodo de confinamento satisfactoriamente

Proba
extraordinaria de

setembro 

Constará nunha proba escrita sobre os contidos impartidos durante os dous 
primerios trimestres do curso. 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
B1.1, B2.1, B2.4, B2.5, B2.13, B23.6  ao .B3.12

Criterios de cualificación:
A correcta realización  das actividades  selecionadas polo profesor antes e 
durante o periodo de confinamento suporán a recuperación da materia 
pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os procedementos consistirán na realización de probas escritas que serán 
correxidas seguindo una rúbrica.



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

Actividades

Serán propostas actividades escritas que utilizando contidos servan para 
desenvolver competencias.  Estan abertas suas canles na Aula Virtual para
os alumnos, un de Recuperación e Repaso, e outro de ampliación de 
contidos . Os alumnos traballaran facendo resumos, esquemas, informes, 
ensaios criticos,analises de obras de arte,  crucigramas, mapas  
conceptuais, graficas etc.. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A metodoloxía consistirá en comprensión de textos escritos , mapas 
conceptuais e descriptivos, graficas, obras de arte  etc..sobre os contidos 
teóricos que abrangue o curriculum  dos que os alumnos farán esquemas, 
resumos, presentacións, analises, ensaios criticos dependendo da sua 
naturaleza.
As vías de comunicación establecidas será  fundamentalmente a Aula Virtual 
do centro e  mediante e-mail  personalizado a cada alumno, no caso 
extraordinario se aharan comunicacions presenciais on line mediante a 
plataforma webex. 
Se estabrece un periodo dunha semana para a entrega e o traballo será mais 
o menos o equivalente a tres horas de clase.
Non hai alumnos sen contectividade, dado que todos dispoñen de ordenador
facilitado pola consellería dentro do marco do programa Abalar. Pola outra 
banda a dirección do centro facilitou por diferentes vías o conectividade dos 
alumnos as redes informáticas.

Materiais e recursos Internet, equipo informático, telefono móbil, dirección de correo electrónico, 
Aula Virtual
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

Aula Virtual do centro

Correo electronico personalizado

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Os alumnos reciben correos personalizados informandoos dos criterios de 
avaliación e cualificación  asi como as suas cualificacións explicadas 
razoadamente.
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