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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. 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico 
a partir da utilización de diversas fontes. 

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. 

B3.1. Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características 
morfolóxicas principais dos grupos taxonómicos. 

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de 
clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis 
comúns co seu grupo taxonómico. 

B3.2. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos 
e identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen 
os animais e as plantas máis comúns 

BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 
grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 

B3.3. Describir as características xerais dos grandes grupos 
taxonómicos e explicar a súa importancia no conxunto dos seres 
vivos. 

BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 
taxonómico. 

B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e 
vertebrados. 

BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 
pertencen. 

B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e 
vertebrados. 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que 
pertencen. 

B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa 
importancia para a vida, e caracterizar os principais grupos de 
plantas. 

BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 
importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa 
importancia para a vida, e caracterizar os principais grupos de 
plantas. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos 
de plantas. 
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B3.7. Determinar a partir da observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial atención aos ecosistemas galegos. 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 
ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción 
ou endémicas. 

B3.7. Determinar a partir da observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial atención aos ecosistemas galegos. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas 
galegos. 

B4.1. Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 

B5.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir 
sobre elas e sobre os métodos empregados para a súa obtención. 

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a 
elaboración e a presentación das súas investigacións. 

B5.5. Expor e defender o proxecto de investigación realizado  

 

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

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou 
plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición 
humana, para a súa presentación e defensa na aula. 

B5.5. Expor e defender o proxecto de investigación realizado  

 

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

BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 
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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 5 (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 1º 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, ou aplicacións móbiles e recursos de internet para traballar sobre fauna e flora. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Cómpre sinalar que todo o alumnado de 1º 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, aplicacións móbiles para identificar aves, chaves dicotómicas para 
identificar animais ou instrucións para a elaboración de experimentos caseiros relacionados coa materia, 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 1º 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 1º da ESO, da materia 
Bioloxía e Xeoloxía, da Aula Virtual. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Aplicar as bases do método científico para interpretar 
fenómenos experimentais en bioloxía e xeoloxía. 

BXB1.1.1. Aplica as distintas etapas do método científico a un fenómeno ou 
proceso cercano e real. 

B1.1. Aplicar as bases do método científico para interpretar 
fenómenos experimentais en bioloxía e xeoloxía. 

BXB1.1.2. Emite hipóteses na busca dunha posible explicación para ese 
fenómeno ou proceso e é quen de modificalas se non funciona. 

B1.3. Analizar de xeito crítico novas, textos, imaxe, audiovisuais en 
distintos medios. Seleccionar información con criterio a partir de 
varias fontes e valorar a fiabilidade da información segundo a fonte 
consultada. 

BXB1.3.1. Analiza o lido ou visto en xornais, revistas, películas desde un 
enfoque máis sistemático e obxectivo tal como se acostuma en ciencia. 

B1.4. Utilizar a linguaxe científica en informes propios. 
BXB1.4. 1. Fai uso con propiedade de termos científicos na linguaxe oral e 
escrita. 

B1.5. Elaborar informes de carácter científico. 
BXB1.5. 1. Elabora textos relacionados coa ciencia: artigos, informes, manuais 
de instrucións, textos con gráficos e táboas de datos. 

B2.2. Elaborar correctamente un rexistro escrito sobre o proceso 
experimental. 

BXB2.2. 1. Recolle datos das experiencias con claridade, orden e propiedade. 

B2.2. Elaborar correctamente un rexistro escrito sobre o proceso 
experimental. 

BXB2.2. 2. Intercambia información en rede a través de correo electrónico, 
google-drive... 



 
 

 

 
 

 

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. 
– Memoria de prácticas 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: Non hai alumnado con avaliacións suspensas nesta materia.  
 

O alumnado 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 propostas na Aula Virtual durante a fase non presencial. 
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Proba extraordinaria 
de setembro 

 

Todo o alumnado superou a materia na avaliación ordinaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (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: 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. 

 

✓ 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 1º 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 

 
✓ 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 1º da ESO, da materia Formación 
Científica Básica – I  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 1º da ESO, da materia 
Formación Científica Básica – I , da Aula Virtual. 



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. Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da sesión de
actividade física, tendo en conta ademais as recomendacións de aseo

persoal necesarias para esta.

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de 
acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as orientacións 
dadas.

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

contorno próximo.

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

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

contorno próximo.

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 
relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lecer, a 
actividade física e o deporte no contexto social actual.

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación
en actividades físico-deportivas e artístico-expresiva, 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 relevante para si mesmo/a ou para as demais persoas.

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no
proceso de aprendizaxe, para procurar, analizar e seleccionar

información salientable, elaborando documentos propios, e facendo
exposicións e argumentacións destes adecuados á súa idade.

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para
elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información salientable.

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade
física saudable, e recoñecer os mecanismos básicos de control da

intensidade da actividade física para a mellora da súa saúde.

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter as 
actividades físicas para ser consideradas saudables, e lévaas á 
práctica.

B3.2.  Desenvolver  as  capacidades  físicas  básicas  máis  salientables EFB3.2.1. Iniciase na participación activa das actividades para a 
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desde  a  perspectiva  da  súa  saúde  de  acordo  coas  posibilidades
persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de
autoesixencia no seu esforzo.

mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 
utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento.

B4.1.  Resolver  situacións  motoras  individuais  sinxelas  aplicando  os
fundamentos  técnicos  e  as  habilidades  específicas,  das  actividades
físico-deportivas adaptadas propostas.

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades 
específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as 
normas establecidas.
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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
Non procede neste curso.

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 
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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.

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.

4. Co alumnado de 1ºA (titoría) empregouse tamén a comunicación 

telefónica

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

• Identificar os elementos configuradores da imaxe.

• Experimentar coas variacións formais do punto, o plano e a liña.

• Analiza os ritmos lineais mediante a observación de elementos orgánicos na
paisaxe, nos obxectos e en composicións artísticas, empregándoos como

inspiración en creacións gráfico-plásticas.

• Experimentar de forma sinxela coas variacións formais do punto, o plano e a liña

• Identificar e aplicar os conceptos básicos de equilibrio, proporción e ritmo en
composicións sinxelas.

• Expresar emocións de forma sinxela utilizando distintos elementos configurati-
vos e recursos gráficos: liña, puntos, cores, texturas, claroscuros, etc.

• Analiza, identifica e explica o esquema compositivo básico de obras de arte e
obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo.

• Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, liber-
dade, opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos recursos gráficos en

cada caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.).

• Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e
subtractiva e as cores complementarias.

• Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e
subtractiva e as cores complementarias.

• Coñecer de forma básica e aplicar de forma sinxela as posibilidades expresivas
das técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de grafito

e de cor; colaxe.

• Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de
forma axeitada ao obxectivo da actividade.

• Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións figurati-
vas 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 

• Recoñecer os graos esenciais de iconicidade en imaxes presentes no ámbito
comunicativo.

• Diferencia imaxes figurativas de abstractas.

• Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun mesmo tema.

• Construír distintos tipos de rectas básicas, utilizando a escuadra e o cartabón,
despois de repasar previamente estes conceptos.

• Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o
triángulo que se forma.

• Construír distintos tipos de rectas básicas, utilizando a escuadra e o cartabón,
despois de repasar previamente estes conceptos.
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• Utilizar o compás, realizando exercicios variados sinxelos para familiarizarse
con esta ferramenta.

• Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa coa re-
gra o hexágono regular e o triángulo equilátero que se posibilita.

• Estudar a suma e a resta de ángulos, e comprender de forma básica a forma de
medilos.

• Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con regra e compás.

• Estudar o concepto básico de bisectriz e o seu proceso de construción. • Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e compás.

•  Diferenciar suficientemente entre recta e segmento tomando medidas de segmentos coa re-
gra ou utilizando o compás.

• Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou utilizando o
compás.

• Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra. • Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra,

• Estudar as aplicacións básicas do teorema de Thales. • Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales.

• Construír triángulos coñecendo tres dos seus datos (lados ou ángulos). • Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un
lado, ou os seus tres lados,

• Coñecer as propiedades xeométricas e matemáticas esenciais dos triángulos rectángulos, e
aplicalas con propiedade á construción básica destes.

• Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto.

• Executar as construcións básicas de paralelogramos. • Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha
diagonal.

• Estudar a construción básicas dos polígonos regulares inscritos na
circunferencia.

• Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos nunha
circunferencia.
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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. (cadernos, lapis, cores, etc), prescindindo no 
posible de medios TIC.

A comunicación de tarefas e exercicios faise polas seguintes canles:

• Aula virtual do centro

• No EVA de  EDIXGAL

• 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

• Libro no EVA de EDIXGAL

• 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  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 

Comprensión de textos orais 
 

 
Comprende preguntas básicas moi sinxelas 

 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos 
persoais ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre 
que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

 
Comprende frases e expresións habituais 

 

SLEB1.2. Comprende frases e expresión habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (números, datas, prezos, etc.) e temas con que teña moita 
familiaridade, e segue instrucións e consignas de aula. 

 
Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais 

breves 

 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos 
orais breves (instrucións e comunicados) con estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas, 
procedentes de medios audiovisuais ou de internet, sempre que se 
fale de xeito pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

 
Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas 

 

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, ou a descrición moi básica dunha 
persoa, un obxecto ou un lugar. 

 
Comprensión de textos escritos 

 
Comprende con fluidez textos adaptados 

 
SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu 
interese 

 
Comprende información xeral básica con apoio visual 

 

SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, 
referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual 

Comprende información básica e sinxela da vida cotiá 

 

SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala de si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses 
referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

Comprende información esencial SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en 
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 material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 

 
Produción de textos escritos 

 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos 

 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, para transmitir información, ou con 
intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

Completa un cuestionario sinxelo 

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, 
gustos, etc.). 

Escribe información sinxela en varios soportes 

 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun 
modelo, substituíndo una palabra ou expresión por outra para una 
funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) tanto 
de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación 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 

- Salutations/ Présentations 

- Artigos 

- Adxetivos 

- Números 

- Verbos être/avoir/ regulares en presente 

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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 

Comprensión de textos orais 
 

 
Comprende preguntas básicas moi sinxelas 

 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos 
persoais ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre 
que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

 
Comprende frases e expresións habituais 

 

SLEB1.2. Comprende frases e expresión habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (números, datas, prezos, etc.) e temas con que teña moita 
familiaridade, e segue instrucións e consignas de aula. 

 
Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais 

breves 

 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos 
orais breves (instrucións e comunicados) con estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas, 
procedentes de medios audiovisuais ou de internet, sempre que se 
fale de xeito pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

 
Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas 

 

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, ou a descrición moi básica dunha 
persoa, un obxecto ou un lugar. 

 
Comprensión de textos escritos 

 
Comprende con fluidez textos adaptados 

 
SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu 
interese 

 
Comprende información xeral básica con apoio visual 

 

SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, 
referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual 

Comprende información básica e sinxela da vida cotiá 

 

SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala de si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses 
referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

Comprende información esencial SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en 
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 material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 

 
Produción de textos escritos 

 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos 

 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, para transmitir información, ou con 
intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

Completa un cuestionario sinxelo 

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, 
gustos, etc.). 

Escribe información sinxela en varios soportes 

 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun 
modelo, substituíndo una palabra ou expresión por outra para una 
funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) tanto 
de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación 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 

- Salutations/ Présentations 

- Artigos 

- Adxetivos 

- Números 

- Verbos être/avoir/ regulares en presente 

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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 B1.1. Escoitar de forma activa e comprender o sentido global de textos orais.  LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os
debates e calquera intercambio comunicativo oral.

 B1.4. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou
en grupo.

 LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais. 

 B1.5. Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación potenciando o
desenvolvemento progresivo das habilidades sociais, a expresión verbal e non verbal, e a
representación de realidades, sentimentos e emocións.

 LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación.

 B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes.  LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, comprendendo
as relacións entre elas.

 LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse
en situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe.

 B2.2. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital,
para integrala nun proceso de aprendizaxe continua.

 LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os
coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.

 LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital.

 B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso.  LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social,
imitando textos modelo.

 LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e
dialogados, imitando textos modelo.

 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.

 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.
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 LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e
escritas.

 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 propias afeccións, amosando interese
pola lectura.

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas
aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses.

 B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de
acceso ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar
mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios.

 LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos compañeiros e coas
compañeiras.

 B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero,
con intención lúdica e creativa.

 LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as
convencións do xénero con intención lúdica e creativa.

 LCLB4.3.2. 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

I
 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.

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.

- Actividades do libro de EDIXGAL

-  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 ou Adaptación curricular, 
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.

-Fichas de ortografía.
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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.

- Libro dixital EDIXGAL.

- 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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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: C.P.I SAN SADURNIÑO 
CURSO: 1º E.S.O
MATERIA: LINGUA E LITERATURA GALEGA
DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA
DATA:



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comu-
nicación, con especial atención aos programas informativos.

▪ LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e
as secundarias de programas informativos.

▪ LGB1.4.2. Compara  o tratamento da mesma noticia  en diferentes
medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coinci-
dencias e diferenzas atopadas.

▪ LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implíci-
tos prexuízos ou discriminacións.

B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas,
adecuados  á situación e á intención comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.

▪ LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, ade-
cuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con cohe-
rencia, cohesión e corrección.

▪ LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións
propias do galego (fraseoloxía adecuada)

▪ LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico
rico e variado.

B1.9. Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para fa-
lar en público: planificación do discurso, prácticas orais formais e
informais.

▪ LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais
e espontáneos

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectu-
ra comprensiva.

▪ LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliña-
dos, esquemas e resumos.

▪ LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de ele-
mentos contextuais explícitos

▪ LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerar-
quizado das ideas.

▪ LGB2.1.4.  Procura  o  léxico  descoñecido  en dicionarios,  analiza  a
forma da palabra ou deduce o significado polo contexto.

▪ LGB2.1.5.  Interpreta  o  significado  de  elementos  non  lingüísticos
(símbolos, iconas, etc.).
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▪ LGB2.1.6. Busca  información  para  ampliar  e completar  o contido
das mensaxes a través de distintos recursos: xornais, revistas, li-
bros, enciclopedias, buscadores de internet.

▪ LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos pro-
pios, antes e despois da lectura

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á si-
tuación comunicativa.

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e
con respecto pola puntuación do texto.

▪ LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego.

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións
de feitos e exposicións de ideas e conceptos.

▪ LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narra-
cións de feitos e exposicións de ideas e conceptos.

B3.3.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  ou  calquera  outra  fonte  de
consulta en calquera soporte, para resolver dúbidas e para progre-
sar na aprendizaxe autónoma.

▪ LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relati-
va á clase de palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes
soportes, e noutras obras de consulta.

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lin-
gua galega

• LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega

• LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gra-
matical e ortográfica dos textos.

B3.6. Recoñecer  e explicar  o uso das distintas categorías  gramati-
cais, utilizar este coñecemento para distinguir erros e diferenciar as
flexivas das non flexivas.

▪ LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as
flexivas das non flexivas.

B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre os mecanismos da cohesión textual como a deíxe persoal. ▪ LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais.

B3.8. Recoñecer, usar e explicar os conectores textuais máis comúns
(sobre todo os temporais e os explicativos).

▪ LGB3.8.1.  Identifica,  explica  e  usa  distintos  tipos  de  conectores
textuais máis comúns, en particular os temporais e explicativos.

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a
importancia  da contribución individual  no desenvolvemento da lin-
gua galega.

• LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a
importancia de contribuír individual e socialmente á normali-
zación da lingua galega
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B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de Es-
paña.

▪ LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos
individuais.

B5.6. Escribir  textos sinxelos de intención estética, servíndose dos
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballa-
dos na aula.

▪ LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndo-
se dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos
traballados na aula.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
1. Observación 
2. traballos escritos

Instrumentos: 
1. Lista de cotexo onde queda rexistrado o traballo do 

alumno e a súa evolución.
2. Rúbrica

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de 
curso:     
Será a media obtida dos dous primeiras avaliacións. 
Engadirase un punto a nota final a aqueles alumnos que 
fagan os traballados mandados telematicamente durante o 
período de confinamento.
A Recuperación das anteriores avaliacións farase coa 
correcta valoración de todos os traballos mandados vía 
internet no período de confinamento.

Proba
extraordinari

a de
setembro 

Constará dunha proba escrita sobre os contidos impartidos 
durante os dous primeiros trimestres do curso. 

Avaliación de
materia

pendentes

Non hai alumnos con materias pendentes



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

Actividades
Serán propostas actividades escritas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

A metodoloxía consistirá en comprensión de textos escritos 
sobre os contidos teóricos que abrangue o curriculum con 
preguntas clave sobre os mesmos que os alumnos deben 
contestar e mandar nunha data determinda previamente. 
As vías de comunicación establecidas será mediante e-mail 
ou edixgal.
Non hai alumnos sen conectividade, 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, dirección de correo electrónico, 
acceso a la plataforma edixgal.
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4. Información e publicidade

Información
ao alumnado
e ás familias

A información achegarase o alumnado e as súas familias 
mediante o envio de correo electrónico, mediante a 
plataforma Edixgal e a utilización de Abalar. 

Publicidade Publicación obrigatoria 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 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 SADURNIÑO
CURSO: 1º ESO
MATERIA: MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
DATA: 06/05/2020
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2. Avaliación e cualificación.
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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.

▪MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 
entre os datos, e contexto do problema).

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

▪MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso.

▪ B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e 
porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información e resolver problemas relacionados coa 
vida diaria.

▪MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de 
números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente 
natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

▪MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, 
para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 
resultados obtidos.

▪ B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 
contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a 
comprensión do concepto e dos tipos de números.

▪MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para 
descompoñer en factores primos números naturais, e emprégaos en exercicios, 
actividades e problemas contextualizados.

▪MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común 
múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o algoritmo axeitado, e 
aplícao problemas contextualizados.

▪MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural
e aplica as regras básicas das operacións con potencias.
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▪MAB2.2.6.Realiza operacións de redondeo e truncamento de números 
decimais, coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos.

▪MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e 
fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo 
na resolución de problemas.

▪ B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 
combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental.

▪MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e 
fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada 
e respectando a xerarquía das operacións.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  observación  e  análise  do  traballo  realizado  polo  alumnado  no
Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA) de Edixgal. O EVA será o único medio de
proposta e entrega de actividades.

Instrumentos: Actividades de tipo Tarefa, Cuestionario e Foro do EVA. 

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.  Tendo  en  conta  isto,  a
cualificación final calcularase do seguinte xeito:
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  no  EVA será  valorada  (superada-1/non  superada-0),  sempre  que  sexa
entregada en prazo e a través da plataforma. 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, se non 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 (é dicir,
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  documento.  Esa  nota  poderá
incrementarse  nun  20%  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 será convocado a
unha proba a través de videochamada que será gravada, esta proba fará referencia
aos estándares recollidos no primeiro punto e  farase na última semana de maio.

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 por videochamada.



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

Actividades

As actividades propostas a través do EVA serán de tres tipos:
Tarefa: o alumando terá que entregar un arquivo (PDF ou fotografía) 
dalgunha actividade proposta ou escribila en liña.
Foro: o alumnado terá que intervir nun foro seguindo unhas instrucións 
(resolver un exercicio, contestar unha cuestión...). 
Cuestionario: o alumnado terá que contestar a unhas preguntas nun tempo 
preciso, o cuestionario pode ter un ou varios intentos dentro dunha franxa 
horaria. 

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 telemática.
O alumnado terá o traballo organizado por sesións segundo horario semanal 
de clases, como se veu facendo ata agora. 
As actividades poderán ser propostas para realizar en varias sesións. As 
actividades Tarefa e Cuestionario terán prazo de realización, o prazo habitual 
será de 9:30 a 17:00 do mesmo día no que se ten clase, nunca menor. As 
actividades de tipo Foro tamén terán un prazo para intervir, nunca menor que 
o prazo habitual xa comentado.
Disporase dun foro de dúbidas para que o alumnado poida facer as súas 
preguntas e atenderanse tamén a través de correo electrónico. 
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 e afianzar estes 
mínimos.

Materiais e recursos

Todo o alumnado de 1º ESO dispón do equipo Edixgal e conexión a Internet. 
Empregarase tamén o caderno de clase. 
Os recursos necesarios para a realización de tarefas (fichas, vídeos...) serán 
incluidos no EVA pola profesora.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O presente documento será publicado no EVA da materia na semana do 4 ao 8 de 
maio, no espazo que diariamente emprega o alumnado para traballar.

Enviarase un aviso por Abalar ás familias da dispoñibilidade no EVA do documento
e da próxima publicación na web do centro.

Habilitarase unha sesión de Conversa no EVA, esa mesma semana, para as posibles 
dúbidas que o alumnado poida ter.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Publicación no EVA da materia.
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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

Identif.
criterios

Competencias
clave

Estándar de aprendizaxe

B1.1 CMCCT Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de actividade física, así como os efectos adversos da inactividade.

B1.2 CMCCT Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade física desenvolvida durante un período de tempo acordado.

B1.3 CMCCT/CAA/CSC Elabora un plan para o incremento da súa actividade física diaria, reducindo os tempos de inactividade (televisión, teléfono móbil,
etc.)  e os desprazamentos con motor, e comprométese a poñelo en práctica durante un período de tempo acordado de forma
individual.

B1.3 CMCCT/CD/CAA Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu entorno para a realización de actividade física saudable.

B1.4 CD/CAA Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física na vida cotiá.

B2. 1 CMCCT Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia para a saúde dunha alimentación sa e equilibrada (variada, 
suficiente, etc.), e os riscos para a saúde de inxerir desmesuradamente de produtos azucrados, salgados, etc.

B2. 1 CMCCT/CAA Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxesta durante un período de tempo acordado, tendo en conta as recomendacións para a súa 
idade, o seu sexo e a súa actividade física.

B2. 4 CMCCT/CAA/CSIEE Deseña e elabora unha proposta de almorzos e merendas saudable, respectando as recomendacións dietéticas para a súa idade, o 
seu sexo e o seu nivel de actividade física, e comprométese a desenrolala durante un período de tempo acordado.

B2. 5 CMCCT/CAA Interpreta correctamente e de forma básica o etiquetado nutricional dos produtos alimenticios, identificando os valores recomendados 
para a súa saúde.

B2. 2 CSC Adquire e utiliza estratexias para evitar hábitos tóxicos relacionados coa alimentación (anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.)

LENDA COMPETENCIAS
CCL Comunicación lingüística.                                                                                            
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
CD Competencia dixital.
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CAA Competencia aprender a aprender.
CSC Competencias sociais e cívicas.
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
CCEC Conciencia e expresións culturais.

 

No portal  de  Consellería  de Cultura,  Educación e  Ordenación  Universitaria  (http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce)  están dispoñibles,  en
formato doc e desagregados por áreas:

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

• A Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros 
docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Observación e valoración do traballo telemático.

Os recollidos na programación para a fase presencial.

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 

Haberá unha proba consistente na entrega de varias fichas-resumo e/ou 
traballos con preguntas e pequenas actividades baseadas no realizado 
durante o curso (o alumnado será informado en xuño). Cada ficha e/ou 
traballo avaliarase de forma numérica, do 1 ao 10 atendendo á adecuación 
das respostas e as tarefas.

Avaliación de
materia

pendentes
Non procede neste curso.



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 actividades físicas 
adaptadas ás súas posibilidades, recollida destas no caderno da materia 
e envío ao profesor, exercicios teórico-prácticos, análise e revisión dos 
propios hábitos de descanso, alimentación, práctica de actividade física.

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 para unha alimentación ou práctica de actividade física 
saudábel, 

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, para a posta en práctica dunha alimentación saudábel e para 
unha correcta xestión do descanso diario.

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

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

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.

4. Co alumnado de 1ºA (titoría) empregouse tamén a comunicación 

telefónica

Publicidade Publicación na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO: CPI SAN SADURNIÑO
CURSO: 1º ESO

MATERIA: PEVS



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

• Resolver problemas moi sinxelos utilizando algoritmos. • Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven.

• Obtén o resultado de seguir un algoritmo partindo de determinadas condicións.

• Analizar a estrutura básica dun programa informático, identificando os elementos propios
da linguaxe de programación utilizada e a súa función.

• Identifica elementos característicos da linguaxe de programación en programas sinxelos.

• Empregar as construcións básicas dunha linguaxe de programación por bloques para
resolver problemas.

• Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo de programación.

• mplementa algoritmos sinxelos usando elementos gráficos e interrelacionados para resol-
ver problemas concretos.

• Resolver problemas moi  sinxelos nunha linguaxe de programación por bloques
empregando instrucións básicas.

• Realiza programas sinxelos na linguaxe de programación empregando instrucións bási-
cas.

• Resolver problemas  sinxelas nunha linguaxe de programación por bloques empregando
instrucións iterativas.

• Realiza programas de mediana complexidade na linguaxe de programación empregando
instrucións condicionais e iterativas.

• Resolver problemas sinxelos nunha linguaxe de programación por bloques empregando
variables e estruturas de datos.

• Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando
variables e estruturas de almacenamento.

• Verificar o funcionamento dos programas sinxelos para depuralos ou para optimizar o seu
funcionamento.

• Resolver problemas sinxelos nunha linguaxe de programación por bloques empregando
variables e estruturas de datos.

• Depura e optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de depuración. 
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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 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.

Polas carácterísticas desta materia a utilización das TIC é esencial. O 
alumnado conta con portátiles EDIXGAL que veñen coas ferramentas 
necesarias para traballar na materia mesmo se este non dispón de conexión á
rede. Por outra banda ofrécense sempre diversas alternativas para o traballo,
sexan en rede ou en modo local empregando o equipo do alumno.

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
os traballos realizados para a súa corrección tamén por esta vía.

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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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 e valorar que a realidade é don de Deus.

               
Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe da creación

nos relatos míticos da antigüidade e o relato bíblico.

   Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación. Coñece e sinala as diferencias entre  a explicación teolóxica e científica da

creación.

   Identificar a orixe divina da realidade. Respecta a autonomía existente entre as explicacións teolóxica e científica

da creación.

   Coñecer, contrastar e apreciar os principais acontecementos da historia   
   de Israel

Coñece,  interpreta  e  constrúe  unha  liña  do  tempo  cos  principais

acontecementos e personaxes da historia de Israel .

 Contrastar a orixe da creación nos diferentes relatos relixiosos 
Distinguir  e  comparar  o  procedemento  co  que  Deus  se  manifesta  nas
distintas  etapas  da   historia de Israel.

Amosa  interese  pola  historia  de  Israel  e  dialoga  con  respeto  sobre  os

beneficios desta historia para a humanidade.

 Distinguir  e  comparar  o  procedemento  co que Deus se manifesta  nas
distintas  etapas  da   historia de Israel.

Busca  relatos  bíblicos  e  selecciona  xestos  e  palabras  de  Deus  nos  que

identifica a manifestación divina. 

 Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou
nas distintas etapas da historia de Israel

Recorda e explica construtivamente, de modo oral o por escrito, accións

que refrexan o desvelarse de Deus para co pobo de Israel. 

 Distinguir en Xesús os trazos da súa natureza divina e humana Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos os rasgos da persoa de
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Xesús e diseña o seu perfil.

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 1ªavaliación (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.



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 ó alumnado

a través da páxina web e da aula virtual.

Publicidade Publicación obrigatoria 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 Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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CURSO: 1º ESO
MATERIA: VALORES ÉTICOS
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA
DATA: 11/05/2020



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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Competencias
clave

Estándar de aprendizaxe

CCL VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como desexables para integralos na súa personalidade, e explica as 
razóns da súa elección.
VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización individual dos valores e as normas 
morais que rexen a conduta da sociedade en que vive

CMCCT VEB3.3.3. Analiza algúns factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais, culturais e ambientais, que inflúen no desenvolvemento da 
intelixencia e a vontade, nomeadamente o papel da educación, e expón as súas conclusións de forma clara, mediante unha 
presentación realizada con soportes informáticos e audiovisuais

CD VEB3.4.3. Realiza, en traballo en grupo, unha xerarquía de valores, explicando a súa fundamentación racional, mediante unha 
exposición usando medios informáticos ou audiovisuais.

CAA VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para recoñecer as propias emocións, os sentimentos e os estados de ánimo, 
coa finalidade de ter un maior control deles e ser capaz de automotivarse, converténdose no dono da propia conduta.
VEB3.6.2. 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.

CSC VEB2.2.3. 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.
VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara ao dereito que todos os seres humano teñen a 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



sentir, pensar e actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as 
súas propias decisións, etc., e nomeadamente a ser valorado de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen discriminar
nin menosprezar a ninguén, etc
VEB3.6.1. Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a nivel individual e comunitario, ten a ausencia de valores e 
normas éticas, tales como o egoísmo, a corrupción, a mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a insolidariedade, a violación 
dos dereitos humanos, etc

CSIEE VEB2.5.4. Exercita algunhas técnicas de comunicación interpersoal, mediante a realización de diálogos orais, tales como a 
forma axeitada de dicir non, o disco raiado, o banco de néboa, etc., co obxecto de dominalas e poder utilizalas no momento 
adecuado.

LENDA COMPETENCIAS
CCL Comunicación lingüística.                                                                                            
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
CD Competencia dixital.
CAA Competencia aprender a aprender.
CSC Competencias sociais e cívicas.
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
CCEC Conciencia e expresións culturais.

 

No portal  de  Consellería  de Cultura,  Educación e  Ordenación  Universitaria  (http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce)  están dispoñibles,  en
formato doc e desagregados por áreas:

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Observación e valoración do traballo telemático.

Os recollidos na programación para a fase presencial.

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 

Haberá unha proba consistente na entrega de varias fichas-resumo e/ou 
traballos con preguntas e pequenas actividades baseadas no realizado 
durante o curso (o alumnado será informado en xuño). Cada ficha e/ou 
traballo avaliarase de forma numérica, do 1 ao 10 atendendo á adecuación 
das respostas e as tarefas.

Avaliación de
materia

pendentes
Non procede neste curso.



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, comentarios, lecturas, recollida destas 
no caderno da materia e envío ao profesor, exercicios teórico-prácticos, 
análise e revisión de vídeos, folletos, ligazóns...

Actividades de síntese e ampliación:  visualización de documentais, 
películas, vídeos curtos, clases virtuais, lectura e análise de 
documentos, folletos, textos... Elaboración de comentarios, valoracións, 
opinións...

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 atopar materiais sobre os contidos.

Sesións virtuais propostas do Salón do libro de Pontevedra.

Actividades co motivo do maio, letras galegas e outras datas e 
tradicións.
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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.

4. Co alumnado de 1ºA (titoría) empregouse tamén a comunicación 

telefónica

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 Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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MATERIA: Xeografía e Historia
DEPARTAMENTO: Ciencias Sociais
DATA:



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos da terra e a existen-
cia das estacións e do día e da noite, e comprender a súa importancia na distribución dos climas e
da Biota.

 XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da ra-
diación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta.

 XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares
horas. 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de
coordenadas xeográficas.

▪ XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as
súas principais características.

▪ XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas
xeográficas.

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e
as grandes zonas climáticas, e identificar as súas características.

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas características xerais. ▪ XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: ma-
res e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas
principais.

▪ XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elemen -
tos máis importantes.

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo
xeográfico europeo.

▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.

▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas conse-
cuencias.

▪ B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais ac-
tuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e
os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determina-
ron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu es-
tudo e a súa interpretación.

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizan-
do para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
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B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tem-
po (diacronía e sincronía).

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.

B3.6. Entender o proceso de hominización. ▪ XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas como estas. ▪ XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos
máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha perspectiva global da súa
evolución.

▪ XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos en que se di-
vide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico.

▪ XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe
as características básicas da vida en cada un.X

▪ HB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela.

B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste período, así como o establecemen-
to e a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico.

▪ XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como
os imperios de Mesopotamia e de exipto

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

Instrumentos:
1. Lista de cotexo onde queda rexistrado o traballo do alumno e a súa 

evolución.
2. Rúbrica

Cualificación final

Será a media obtida dos dous primeiras avaliacións. Añadirase un punto a 
nota final a aqueles alumnos que fagan os traballados mandados 
telemáticamente durante o periodo de confinamento.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Constará nunha proba escrita sobre os contidos impartidos durante os dous 
primerios trimestres do curso. 

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

Actividades
Serán propostas actividades escritas. Estas constaràn sobre os contidos 
relacionados ca Grecia e  A Roma Antiga

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A metodoloxía consistirá en comprensión de textos escritos sobre os contidos
teóricos que abrangue o curriculum con preguntas clave sobre os mesmos 
que os alumnos deben constestar e mandar nunha data determinda 
previamente. 
As vías de comunicación establecidas será mediante e-mail ou edixgal.
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, dirección de correo electrónico, acceso a la 
plataforma edixgal.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información se achegará o alumnado e as súas familias mediante o envio 
de correo electrónico, mediante a plataforma Edixgal e a utilización de 
Abalar.  

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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