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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como 

formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno.

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de 

actividades físico-deportivas axeitadas a súa idade

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, analizando as características 

destas e as interaccións motoras que levan consigo, e adoptando medidas 

preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento.

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

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

contorno non estable.

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.

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.

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables 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.

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento.

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora 

da propia condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da 

calidade de vida.

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos 

e as habilidades específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en 

condicións adaptadas.

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas adaptadas, 

respectando as regras e as normas establecidas.

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico 

formulado.
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EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao 

seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e superación.

B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal e outros recursos. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, combinando espazo, 

tempo e intensidade.

EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual como medio de comunicación 

espontánea.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Os recollidos na programación para a fase presencial.

Observación e valoración do traballo telemático.

Instrumentos:

Os recollidos na programación para a fase presencial.

Documentos en diferentes formatos dixitais.

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

Cualificación final

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

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

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

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

Proba
extraordinaria de

setembro 

As porcentaxes aplicables nos exames de setembro son:

 Exame práctico……………………..70%.

 Exame teórico…………………….30%.

O aprobado será un 5. 

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



para aprobar un 5. 

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

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

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

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

fase presencial do actual curso 2019/2020.

Criterios de cualificación:

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

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

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

– Procedementos de avaliación:

Observación e valoración do traballo telemático.

– Instrumento de avaliación:

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

Actividades

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

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

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

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

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

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

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

Materiais e recursos

Apuntamentos entregados ao alumnado na fase presencial do curso.

Tarefas de reforzo e ampliación da plataforma da Aula Virtual.

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

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

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

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

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO: CPI SAN SADURNIÑO
CURSO: 2º ESO

MATERIA: EF



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

1. Empregarase a aula virtual do CPI San Sadurniño

2. A través do correo electrónico.

3. Usando o espazo abalar.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e os outros medios citados.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos 
para determinar magnitudes 

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

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

FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, 
interpretando o seu significado. 
FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a 
realización de experiencias, respectando as normas de 
seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

B1.5. Extraer de forma guiada a información 
sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en publicacións e 
medios de comunicación.  

FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada 
información relevante nun texto de divulgación científica, e 
transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e 
escrita con propiedade. 

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

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

B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as 
características específicas da materia, e 
relacionalas coa súa natureza e as súas 
aplicacións. 

FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

B2.3. Establecer as relacións entre as 
variables das que depende o estado dun 
gas a partir de representacións gráficas ou 
táboas de resultados obtidas en 
experiencias de laboratorio ou simulacións 
dixitais. 

FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a presión, o volume e a 
temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e 
as leis dos gases. 

B2.4. Identificar sistemas materiais como 
substancias puras ou mesturas, e valorar a 
importancia e as aplicacións de mesturas de 
especial interese. 

FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas homoxéneas de especial interese. 

B3.1. Distinguir entre cambios físicos e 
químicos mediante a realización de 
experiencias sinxelas que poñan de 
manifesto se se forman ou non novas 
substancias. 

FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en 
accións da vida cotiá en función de que haxa ou non formación 
de novas substancias. 

B3.2. Caracterizar as reaccións químicas 
como cambios dunhas substancias noutras. 

FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións 
químicas sinxelas interpretando a representación esquemática 
dunha reacción química. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

Cualificación da avaliación ordinaria 

As actividades do terceiro trimestre terán carácter diagnóstico, de 
reforzo e de recuperación, e por tanto estarán enfocadas a valorar o 
grao de consecución dos estándares imprescindibles recollidos no 
primeiro punto deste documento. 
A nota da avaliación ordinaria virá dada pola media das dúas primeiras 

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


avaliacións. Analízanse os seguintes casos particulares: 
Alumnado con algunha avaliación suspensa (1ª e/ou 2ª): este alumnado 
poderá recuperar a materia realizando as actividades propostas cada 
semana. As actividades propostas serán valoradas e, en todo caso, o 
profesor contestará cun correo electrónico confirmando se están 
superadas ou se, pola contra, é necesario corrixir algunha delas e 
enviala de novo.  
Se se superan o 80% das actividades propostas, substituirase a nota 
da/s avaliación/s suspensas por un 5, realizando a media entre a 1ª e a 
2ª avaliación, como xa se comentou anteriormente. 
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas: este alumnado, que xa 
superou a materia, pode calcular a súa nota final facendo a media das 
dúas primeiras avaliacións. Porén, mediante o envío regular das 
actividades propostas correctamente realizadas, a súa nota final pode 
mellorar. 

Proba extraordinaria de setembro 

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

Avaliación de materia pendente Non hai alumnado nesta situación en 2º de ESO 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 

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

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

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

Materiais e recursos 

Todo o alumnado de 2º de ESO dispón de equipo Edixgal e conexión a 
Internet. Empregarase tamén o caderno de clase. 
Todos os recursos necesarios para a realización das tarefas serán 
proporcionados polo profesor na web do departamento.  

 

 

 

 

 

 



4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 

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

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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 (información básica de carácter persoal, solicitudes de 
enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, 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 expresións habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas, etc.) e temas con que está moi 
familiarizado, 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/una 
mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición moi básica dunha persoa, 
un obxecto ou un lugar, e estados de saúde, sensacións e sentimentos moi 
elementais. 

 
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 sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 
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Comprende información esencial 

 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza informaciónespecífica en 
material informativo moi sinxelo, e con apoio visual, sobre temas coñecidos 
como actividades escolares e de lecer, hábitos saudables, etc., próximos á súa 
idade e á súa experiencia. 

 
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 

- Les questions 

- Artigos  

- Expressions de lieu 

- Adxetivos/sustantivos 

- Passé composé 

- Verbos être/avoir/ regulares en presente 

- Comprensión de textos 

- Futur proche 

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

Comprensión de textos orais

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Distingue a metade das ideas principais e información relevante.
PLEB1.1.  Distingue,  co  apoio  da  imaxe,  as  ideas  principais  e  información
relevante en presentacións sobre temas educativos,  ocupacionais  ou do seu
interese.

Identifica suficientemente o sentido xeral e a metade dos puntos 
principais.

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa formal
ou informal entre dúas ou máis persoas interlocutoras que ten lugar na súa 
presenza, cando o tema lle resulte coñecido e o discurso está articulado con 
claridade, a velocidade media e nunha variedade estándar da lingua.

Comprensión de textos escritos

Capta a maioría das ideas principais de textos xornalísticos. PLEB3.3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera 
soporte, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos portan gran parte 
da mensaxe..

Entende suficientemente o esencial de correspondencia formal. PLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional.

Produción de textos escritos

Escribe informes moi breves e sinxelos con información 
suficientemente relevante.

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información
sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos 
ámbitos educativo e ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, 
persoas, obxectos e lugares, e sinalando os principais acontecementos de 
forma esquemática.

Completa a maioría das preguntas dun cuestionario sinxelo. PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á 
súa formación, á súa ocupación, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital, matricularse nun taller, ou 
asociarse a un club deportivo).
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Escribe notas e mensaxes sinxelos. PLEB4.4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.) onde 
se fan breves comentarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas con 
actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese.

Utiliza un vocabulario suficiente para o nivel. PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de redundancia 
do significado.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos
Enviaranse tarefas  semanais  a través da plataforma Edixgal,sobre 
compresión oral, e comprensión e produción escrita.

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

Cualificación final

O alumnado coa avaliación anterior suspensa poderá recuperar e, por 
tanto, aprobar a materia entregando  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

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

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Avaliarase a entrega das tarefas propostas, relacionadas co para o curso 
anterior ao que pertence o alumnado con pendentes.
Todas as tarefas serán corrixidas e haberá unha comunicación individual das 
mesmas.

Criterios de cualificación:
Sempre que se entreguen las tarefas propostas de forma sistemática, 
amosando interese á hora de realizalas o alumnado superará a materia 
pendente.

Procedementos :
O alumnado deberá  facer as   tarefas  da 2ª parte da materia si teñen 
aprobado o primeiro exame (feito en febreiro) ou ben  de toda a materia  si o 
teñen  suspenso, de maneira sistemática , puntual  e consultando materiais 
proporcionados que amosen interese na súa correcta realización.
Instrumentos:
- Actividades de comprensión oral.
- Actividades de comprensión escrita.
- Actividades variadas que reforcen e repasen os contidos gramaticais e de 
vocabulario estudados.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)

Actividades
Serán variadas e estarán relacionadas cos contidos  impartidos  até a 
declaración do Estado de Alarma.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Dado que a totalidade do alumnado dispón de conexión a metodoloxía 
a seguir será a través da plataforma Edixgal e o correo electrónico.

Materiais e recursos

-Fichas para completar.
- Enlaces varios para a súa execución on line.
- Actividades de comprensión oral.
- Actividades varias  de repaso e reforzo de Gramática e Vocabulario.
- Actividades de Comprensión de textos.
- Actividades  de expresión escrita xa traballadas na aula.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información e comunicación individual é a través do correo electrónico. 
Tamén, se fose necesario, desde as titorías ou  a aplicación  Abalar.

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito persoal, escolar/
educativo e social, identificando a estrutura, a información relevante e a intención comunicativa
do/da falante.

 B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou
en grupo  LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas

prácticas orais.

 B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos.  LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o tipo de
texto.

 LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo as
relacións que se establecen entre elas. 

 B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso.  LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social,
imitando textos modelo.

 LCLB2.5.2. 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.

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

 B3.3. Comprender e valorar as relacións de igualdade e de contrariedade que se establecen entre
as palabras e o seu uso no discurso oral e escrito.

 LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha palabra, e explica o seu uso concreto
nunha frase ou nun texto oral ou escrito.
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 B3.4. Recoñecer os cambios de significado que afectan a palabra no texto: metáfora,  LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico das palabras nunha frase ou nun texto oral ou
escrito.

 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 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.

 B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con
intención lúdica e creativa.

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizar e regular os seus propios sentimentos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

-A observación directa do traballo da AULA VIRTUAL

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

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

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

Instrumentos:

– Cuestionarios específicos (para avaliar algúns estándares dos bloques 
2, 3 e 4). 

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

Cualificación final

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

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

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



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

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

Proba
extraordinaria de

setembro 

 

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

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación:

 B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes.
 B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co 
ámbito de uso. 
 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.
 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.
 B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.


Criterios de cualificación:

  Os alumnos que teñan a asignatura de lingua castelá do curso anterior

suspensa poderan recuperala das seguintes formas: 

 1) Entregando unha serie de  fichas e traballos que o profesor lles foi

proporcionando ao longo do curso (hasta o 13 de marzo) máis outras fichas

que se colgarán na AULA VIRTUAL no apartado PENDIENTES DE 1º e que

tamén serán enviadas por correo electrónico dos alumnos. A entrega do 80%

destas fichas suporá o aprobado do alumno.
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2) Tendo en conta que a Lingua castelá e unha asignatura que sempre

inclúe os contidos mínimos dos anos anteriores, os alumnos que aproben

a asignatura de lingua castelá de 2º terán recuperada automáticamente a

asignatura de 1º.

Se un alumno non entrega as fichas de RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

e,  polo  tanto,  non  supera  materia  en  xuño,  poderá  entregalas  no  mes  de

setembro.

Procedementos  de avaliación:

-  A  análise  das  tarefas  desenvolvidas:  as  actividades  propostas  serán
corrixidas  individualmente  polo  profesor  vendo  se  os  alumnos  van
asimilando os conceptos e procedementos correspondentes ao curso de 1º.
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.

Instrumentos de  avaliación:

– 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... )
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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 asistan a un programa de Reforzo e apoio (na hora de Lingua 
francesa) recibirán 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.

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.
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- 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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Esta adaptación da programación segue as Instrucións1 do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de

Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa  para  o  desenvolvemento  do  terceiro

trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

ESTÁNDARES COMPETENCIAS

 LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de ca-
rácter informativo propios dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e docu-
mentais).

CCL

 CAA

▪ LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de progra-
mas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas.

▪ CCL

▪ LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as
ideas.

▪ CCL

▪ CAA

▪ LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre elas. ▪ CCL

▪ LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das rela-
cións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). ▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos,
solicitudes e participación en foros.

▪ CCL

▪ CD

▪ CSC

▪ LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir
dun modelo (noticias).

▪ CCL

▪ CD

▪ CSC

▪ LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, funda-
mentalmente, narrativos e descritivos.

▪ CCL

▪ CD

▪ LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. ▪ CCL

▪ LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presenta-
ción, dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar os escritos.

▪ CCL

▪ CD

▪ LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á si-
tuación comunicativa.

▪ CCL

▪ CCC.

▪ LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. ▪ CCL

▪ CAA

▪ LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes so-
portes, e noutras obras de consulta.

▪ CCL

▪ CAA

1 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf
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▪ LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta aten-
dendo ás normas.

▪ CCL

▪ CD

▪ LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. ▪ CCL

▪ LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. ▪ CCL

▪ LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. ▪ CCL

▪ LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e auto-
avaliación, propondo solucións para a súa mellora.

▪

▪ LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de li-
bros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

▪ CCL

▪ CAA

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio de rela-
ción interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de elementos lingüísticos de
noso en diferentes contextos. 

▪ CCL

▪ LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de ri -
queza cultural.

▪ CCL

▪ CSC

▪ LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios
que a integran. 

▪ CCL

▪ CCEC

▪ LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha opinión persoal
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros
coñecementos adquiridos.

▪ CCL

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe os elementos
estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxesprincipais.

▪ CCL

▪ LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas,
tanto estruturais coma formais.

▪ CCL

▪ LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos
recursos retóricos traballados na aula.

▪ CCL

▪ CCEC

▪ LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliote-
cas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.

▪ CCL

▪ CD
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

➢ Avaliación continua, formativa e integradora.

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

período, sempre que estas favorezan ao alumno ou alumna. 

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

➢ Valoraranse especialmente as aprendizaxes imprescindibles para a continuidade do

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

trimestres.

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

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

que poida ter.

Instrumentos:

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

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

o traballo do alumnado e a súa evolución.

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

aporten información para a mellora da cualificación final. 

Cualificación
final

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

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

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

planificación e revisión e aplicación progresiva da autoavaliación. 

➢ O  alumnado  con  avaliacións  pendentes  deste  curso  realizará  tarefas  de

recuperación individualizadas.

Proba
extraordinaria
de setembro 

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

modificación.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

➢ A avaliación realizarase a partir das dúas avaliacións anteriores e das actividades 

desenvolvidas no terceiro trimestre. 

Criterios de cualificación:

➢ O alumnado con materia pendente que aprobase a pasada avaliación de pendentes

considerarase aprobado.

➢ O alumnado que non aprobase a pasada avaliación de pendentes realizará tarefas

individualizadas.
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Procedementos e instrumentos de avaliación:

➢ Actividades individualizadas que procuren responder as dificultades de aprendizaxe

detectadas  e  prioricen  os  contidos  relacionados  coas  catro  capacidades  lingüísticas

básicas: ler, escribir, escoitar e falar.

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

Actividades

➢ Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación.

➢ Proxectos.

➢ Proxectos interdisciplinares.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

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

pdf. 

➢ Flexibilidade máxima para adaptar as tarefas ao alumnado.

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

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

de traballos nas avaliacións anteriores.

➢ Autoavaliación.

Materiais e recursos

➢ Caderno de actividades semanal.

➢ Recursos na aula virtual.

➢ Entorno virtual de aprendizaxe do Proxecto Abalar.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

➢ Informarase ás familias a través da web do centro.

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de proble-
mas, 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 mate-
mático.

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

▪ B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcenta-
xes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transfor-
mar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida 
diaria.

▪ MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e 
decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a in-
formación cuantitativa.

▪ MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de 
números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natu-
ral, 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 interpretan-
do mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

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

▪ MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural
e aplica as regras básicas das operacións con potencias.

▪ MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e frac-
cionarios, 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 pa-
pel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e 
respectando a xerarquía das operacións
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▪ B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da 
constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos 
descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida 
real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes directa ou inversa-
mente proporcionais.

▪ MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica 
(como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resol-
ver problemas en situacións cotiás.

▪ B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e leis 
xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunica-
los e realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, 
e operar con expresións alxébricas.

▪ MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das ope-
racións para transformar expresións alxébricas.

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas me-
diante a formulación de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de 
ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e 
contrastando os resultados obtidos.

▪ MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecua-
cións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas in-
cógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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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,  Aula Virtual e cuestionarios 
creados na plataforma KAHOOT. 

Instrumento: Actividades telemáticas en EVA, actividades da aula virtual e 
cuestionarios en kahoot.

Cualificación
final

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

Proba
extraordinaria de

setembro 

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

Avaliación de
materia

pendentes

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

Criterios de cualificación: 

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

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

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Proba parcial presencial do mes de febreiro.

Boletín de repaso do 1º parcial.

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

Proba que se faría en maio para os suspensos.



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

Actividades

As actividades propostas serán dos seguintes tipos:
Exercicios do EVA EDIXGAL: o alumando terá que contestar ás actividades 
interactivas propostas. As tarefas terán un prazo de realización ata ás 18h do 
mesmo día.
Exercicios de reforzo, colgados na aula virtual: serán actividades creadas, 
para reforzar aquelas partes que sexa necesario produndizar máis, nas que 
podría incluír un video con preguntas. Tamén serán entregadas mediante o 
correo electrónico ou na aula virtual ata ás 18h do mesmo día.
Cuestionario tipo kahoot: o alumnado terá que contestar a unhas preguntas 
nun tempo preciso, e non terá que entregar nada xa que a plataforma garda os 
datos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Actualmente, tras as actuacións para detectar e axudar ao alumando sen 
medios, non se ten constancia de alumnado sen conectividade, polo que todo o
traballo proposto será de forma teleḿatica.
O alumnado terá o traballo organizado por sesións segundo horario semanal 
de clases, como se veu facendo ata agora. 
Diariamente recibirán un correo electrónico co traballo que terán que realizar 
que estará colgado na aula virtual, na plataforma de EVA EDIXGAL ou ben 
un cuestionario da plataforma kahoot.

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

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

Materiais e recursos

Todo o alumnado de 2º 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 na aula virtual pola profesora.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

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

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando 

unha linguaxe técnica apropiada.  

- Identifica e transcribe patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en 

estruturas binarias, ternarias e cuaternarias.  

- Distingue e utiliza os elementos da representación gráfica das música (colocación das 

notas no pentagrama; clave de sol; duración das figuras; signos que afectan a 

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

- Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as 

escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns.  

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

da voz.  

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

interpretación adecuadas ao nivel.  

- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os 

seus resultados na exposición ante un público.  

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

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

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

- Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con 

actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.  

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

estilos e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con 

diversas formas de notación, adecuadas ao nivel.  

- Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e dos compañeiros e as 

compañeiras.  

Adaptación  Programación Didáctica curso 19/20 �2 CPI SANSADURNIÑO, 2º ESO,  MÚSICA



- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de 

pequenas obras ou fragmentos musicais.  

- Identifica e reproduce ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións 

sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias.  

- Diferencia as sonoridades e os os instrumentos da orquestra, así como a súa forma; e 

os diferentes tipos de voces humanas. 

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

audición.  

CRITERIOS AVALIACIÓN 
- Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 

utilizando unha linguaxe técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a 

audición e a interpretación de pequenas obras ou fragmentos musicais. 
- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das 

notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 

afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
- Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e 

as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 
- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas 

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

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

perfeccionamento da tarefa común. 
- Amosar interese polas actividades de composición e improvisación, e respecto polas 

creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, 

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

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

común. 
- Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións. 
- Seguir distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como 

apoio ás tarefas de audición. 
- Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e galego, e comprender o 

valor de conservalo e transmitilo. 
- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE 

CCL Comunicación lingüística. 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación.  

CSC Competencias sociais e cívicas.  

CD competencia dixital. 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

CCEC Conciencia e expresións culturais. 

3. PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CUALIFICACIÓN FINAL (procedemento para 

obter a cualificación final de curso) 

1) Procedementos: farase un seguimento pola AulaVirtual. 

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

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

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

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

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

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

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

a avaliación final, respectando a nota desa segunda avaliación. 

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

ao longo do 3º trimestre, terá valor para poder subir nota, ata un máximo de 1  
punto. 
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RECUPERAR EN XUÑO  (DÚAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS) 

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

1ª) Oportunidade: 

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

tarefas que poñan TAREFA PARA ENTREGAR REC.  
- Unha vez o alumnado faga e envíe as TAREFAS PARA ENTREGAR REC á AulaVirtual, 

o alumnado suspenso aprobará a materia. 
- Se fose posible incorporarse de xeito presencial (aou achegarse ao centro) antes do 

remate do curso (xuño) terá a posibilidade de entregar ditas TAREFAS PARA 

ENTREGAR REC de xeito presencial por escrito no noso centro educativo. 

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

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

xeito presencial no centro.  

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

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

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

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

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

AulaVirtual: TAREFAS PARA ENTREGAR SETEMBRO. 

Adaptación  Programación Didáctica curso 19/20 �5 CPI SANSADURNIÑO, 2º ESO,  MÚSICA



4.  METODOLOXÍA (materiais e recursos)  

 ACTIVIDADES ( repaso, reforzo, e recuperación) 

METODOLOXÍA  

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

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

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

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

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

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

vocal e de movemento). Xogos.  

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

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

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

pode facer preguntas e podemos resolver debidas creando foros específicos que 

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

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

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

traballados, fomentando, na medida do posible, a creatividade e curiosidade do alumnado, 

así como fomentar a súa autonomía á hora de traballar. 

* Non se coñece alumnado con problemas de conecividade. No caso de aparecer 
algún, se facilitara traballo adaptándonos ás circunstancias. 

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

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

proceso de formación. 

- Subiremos á AulaVirtual pequenos apuntes teóricos e propostas para escoitar música, e 

ver coma esta funciona en diferentes contextos. Repasando a linguaxe musical, o son, 

a voz humana, os instrumentos de vento e de corda. 

- Os materiais e recursos serán o traballado na aula, apuntes seus e os que suba o 

profesor á Aula Virtual, e internet. 
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ACTIVIDADES ( repaso, reforzo, e recuperación) 

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

AulaVirtual-Secundaria 2º ESO están feitos para ser de REPASO, RECUPERACIÓN e 

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

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

suba o que precisan saber para superar a materia. 

- Adaptarse ás necesidades educativas que podemos atopar nas nosas aulas. 
- A través da AulaVirtual poden facer preguntas. Adicando sempre en cada tema, un 

apartado chamado DÚBIDAS, onde o alumnado pode preguntar por ese foro, ou ao 

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

unhas actividades pensadas para eles. Aparecerán co nome de TAREFA PARA 

ENTREGAR, TAREFA PARA ENTREGAR REC ou, se fose necesario, TAREFA XERAL 

REC. Do mesmo xeito atoparán apuntes, na propia AulaVirtual, centrados naqueles 

aspectos que queremos traballar e recuperar, ou se fose posible de xeito escrito 

recogido no centro. 

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

AulaVirtual) e internet. 

As actividades serán:  
- Visionado/escoita de música proposta. 
- Envío de pequenos traballos/cuestionarios/crucigramas… á Aula Virtual. 

- Cuestionarios e pequenos traballos de investigación (usando os seus apuntes e 

Internet). 

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

traballados ata o 13 de marzo, e adaptándose ás circunstancias tan extraordinarias 

que estamos a vivir.  
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6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

PUBLICIDADE 
- Esta programación estará exposta á comunidade escolar na páxina web do centro a 

partir do 12 de maio 

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

AulaVirtual e pola páxina web do centro.  

- O alumnado será informado da súa publicación: pola AulaVIrtual-Secundaria-

Música-2º ESO, pola páxina web do centro e pola información que lles chegue a 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

• 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

 Coñecer e aceptar que Deus se revela na historia.

              
Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e

analiza a resposta de fe neles.

Comprender e valorar que a fe é a resposta á iniciativa salvífica de Deus. Interésase por coñecer e valora a resposta de fe ó Deus que se revela.

Coñecer e definir a estrutura e organización da Biblia. Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros

Sagrados amosando interese pola súa orixe divina.

Coñecer  e  respectar  os  criterios  do  maxisterio  da  Igrexa  en  torno  á
interpretación  bíblica.

Distingue  e  sinala  en  textos  bíblicos  a  presencia  dun  Deus  que  se

comunica, xustificando en grupo a selección dos textos.

Recoñecer na inspiración a orixe da sacralidad do texto    bíblico Coñece e xustifica por escrito a existencia nos Libros Sagrados do autor

divino e o autor humano.

 Recoñecer as verdades da fe cristiá presentes no Credo. Clasifica as verdades de fe contidas no Credo e explica o seu significado.

Comprender  a  expansión  do  cristianismo  a  través  das  primeiras
comunidades  cristiás.

Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás e

describe as súas características.

Comprender  a  expansión  do  cristianismo  a  través  das  primeiras
comunidades  cristiás.

Reconstrúe  o  itinerario  das  viaxes  de  San  Paulo  e  explica  coas  súas

palabras a difusión do cristianismo no mundo pagán.

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

Avaliación

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

Instrumentos:
Exercicios de repaso e ampliación das aprendizaxes

Cualificación
final

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

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

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

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

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

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



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

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

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun
produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización.  

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

B2.1. Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando 
criterios de normalización e escalas. 

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e 
sistemas técnicos, mediante esbozos e empregando criterios 
normalizados de acotación e escala. 

B2.3. Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto 
desde o seu deseño ata a súa comercialización. 

TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo sinxelo 
empregando software específico de apoio. 

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción 
de obxectos tecnolóxicos. 

TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están fabricados 
obxectos técnicos cotiás. 

B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que están sometidas as 
estruturas, experimentando en prototipos. 

TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as características propias que 
configuran os tipos de estruturas, apoiándose en información escrita.

TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión 
nos elementos que configuran a estrutura.

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

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

B5.2. Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar
proxectos técnicos sinxelos. 

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos.        
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 TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos. 
TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con 
equipamentos informáticos. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

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

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

Cualificación final

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

Proba
extraordinaria de

setembro 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:C.P.I. SAN SADURNIÑO
CURSO:2º E.S.O.

MATERIA: TECNOLOXÍA



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

Actividades

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

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

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

Materiais e recursos

Todo o alumnado de 2º ESO dispón do libro de texto dixital Edixgal, tamén
compartiuse con eles as claves necesarias para o libro dixital Tecno 12 18 e
para a plataforma Tinkercad a través do correo. O centro axudou para que
todo o alumnado teña conexión a Internet.  Todo o alumnado dispón de correo
corporativo do centro.
Dispoñerán  dunha  carpeta  de  videos  compartidos  polo  correo  a  través  do
Drive, onde se lles explica a teoría e os exemplos necesarios para facer certas
actividades.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

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

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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CPI SANSADURNIÑO 
VALORES  

2º ESO 

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

2. COMPETENCIAS CLAVE…………………………………………………………………………………….PAX. 3 

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

final de curso)……………………………………………………………………………………………………….PAX. 3 

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

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

ESTÁNDARES 
- Sabe debater no grupo expresando as propias opinións sobre o concepto de persoa.  

- Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous campos e a posibilidade 

de que exista un conflito, así como a forma de atopar unha solución baseada 

exemplificando de maneira concreta tales casos, e expón as súas posibles solucións. 
- Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión, como unha guía 

racional de conduta necesaria na vida do ser humano, expresando de forma 

apropiada os argumentos en que se fundamenta. 
- Describe as características distintivas dos valores éticos, utilizando exemplos concretos 

deles e apreciando a súa relación esencial coa dignidade humana e a conformación 

dunha personalidade xusta e satisfactoria.  
- Presenta unha actitude de tolerancia e respecto ante as opinións que se expresan na 

confrontación de ideas, coa finalidade de solucionar os dilemas éticos, sen esquecer a 

necesidade de empregar o rigor na fundamentación racional e ética de todas as 

alternativas de solución formuladas.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, valorando a 

dignidade que posúe polo feito de ser libre. 
- Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral na persoa, e apreciar o 

papel da intelixencia e da vontade como factores que incrementan a capacidade de 

autodeterminación. 
- Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións e a súa influencia na 

vida persoal e social do ser humano, destacando a necesidade de ser recoñecidos e 

respectados por todos. 
- Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións e a súa influencia na 

vida persoal e social do ser humano 
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2. COMPETENCIAS CLAVE 

CCL Comunicación lingüística. 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación.  

CSC Competencias sociais e cívicas.  

CCAA  Aprender a aprender 

CD competencia dixital 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

CCEC Conciencia e expresións culturais. 

3. PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CUALIFICACIÓN FINAL (procedemento para 
obter a cualificación final de curso) 

 1) Procedementos: farase un seguimento pola AulaVirtual. 

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

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

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

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

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

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

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

a avaliación final , respectando a nota desa segunda avaliación. 

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

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

punto. 

RECUPERAR EN XUÑO  (DÚAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS) 

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

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

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

o alumnado suspenso aprobará a materia. 

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

posibilidade de entregar ditas TAREFAS PARA ENTREGAR REC de xeito presencial 

por escrito no noso centro educativo. 

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

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

TAREFA XERAL REC, que poderá entregar por AulaVirtual ou, se fose posible, de 

xeito presencial no centro.  

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

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

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

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

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

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

METODOLOXÍA 

Primeiro comentarei como foi a metodoloxía utilizada nos dous primeiros trimestres. 
- Resolución de problemas. 
- Comentario de documentos, mapas, imaxes.  

- Dramatizacións e xogos de roles.  

- Análise de producións: caderno,  comentarios, presentacións 

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

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

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

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

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

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

creando foros específicos que chamados DÚBIDAS, no que alumnado poda participar e 

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

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

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

e curiosidade do alumnado, así como fomentar a súa autonomía á hora de traballar. 
- Os materiais utilizados serán os seus apuntes (deles e os que poda aportar o 

profesor á AulaVirtual), o traballado na aula e internet. 

ACTIVIDADES 

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

AulaVirtual-Secundaria 2º ESO VALORES están feitos e pensados para repasar e 
reforzar, cos seguintes obxectivos: 

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

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

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

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

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

As actividades serán: 

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

que eles resolverán con reflexión ou búsqueda de información. 

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

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

INFORMACIÓN 

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

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

Valores-2ºESO, pola páxina web do centro e pola información que lles chegue a 

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

B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas características xerais. XHB1.2.1 Identifica as principais formas do relevo e do sistema hidrográfico de

España e Galiica

B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo peninsular, así como os 

grandes conxuntos ou espazobioclimáticos.

 XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.

 XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo co naxuda do mapa físico de España.

 B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico

español e galego.

 XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España.

 B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e as migracións.  XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas.

 XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento.

 B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica e evolución, e os 

movementos migratorios.

 XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas.

 B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de fontes históricas 

neste período.

 XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado.

 B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias.  XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños.

 B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos socioeconómicos, 

políticos e culturais.

 XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.

 XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media.

 B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as 

súas relacións con Al-Andalus.

 XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na Península

Ibérica.

 XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago.
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▪ B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. ▪ XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños.

▪ B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. ▪ XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais euro-
peas.

▪ B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. ▪ XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.

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

Avaliación

Procedementos:
    1.- Observación 

        2.- Traballos escritos 
          3,. Traballos de Recuperación das avaliacións suspensas

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

Cualificación final

Será a media obtida das duas primeiras avaliacións unha vez feitos os 
procesos de recuperación . Reedondearase e añadirase ata dous punto á 
nota final a aqueles alumnos que fagan os traballados mandados 
telemáticamente durante o periodo de confinamento satisfactoriamente

Proba
extraordinaria de

setembro 

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

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
B1.2 ,  B1.3, B1.5,B2.1, B2.3, B3.6, B3.8, B3.9 B3.10, B3.11, B3.12

Criterios de cualificación:
A correcta realización  das actividades  selecionadas polo profesor antes e 
durante o periodo de confinamento suporán a recuperación da materia 
pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os procedementos consistirán na realización de probas escritas que serán 
correxidas seguindo una rúbrica.



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

Actividades

Serán propostas actividades escritas que utilizando contidos servan para 
desenvolver competencias.  Estan abertas suas canles na Aula Virtual para
os alumnos, un de Recuperación e Repaso, e outro de ampliación de 
contidos . Os alumnos traballaran facendo resumos, esquemas, informes, 
ensaios criticos,analises de obras de arte,  crucigramas, mapas  
conceptuais, graficas etc.. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A metodoloxía consistirá en comprensión de textos escritos , mapas 
conceptuais e descriptivos, graficas, obras de arte  etc..sobre os contidos 
teóricos que abrangue o curriculum  dos que os alumnos farán esquemas, 
resumos, presentacións, analises, ensaios criticos dependendo da sua 
naturaleza.
As vías de comunicación establecidas será  fundamentalmente a Aula Virtual 
do centro e  mediante e-mail  personalizado a cada alumno ou edixgal. Se 
estabrece un periodo dunha semana para a entrega e o traballo será mais o 
menos o equivalente a tres horas de clase.
Non hai alumnos sen contectividade, dado que todos dispoñen de ordenador
facilitado pola consellería dentro do marco do programa Abalar. Pola outra 
banda a dirección do centro facilitou por diferentes vías o conectividade dos 
alumnos as redes informáticas.

Materiais e recursos Internet, equipo informático, telefono móbil, dirección de correo electrónico, 
Aula Virtual e acceso a la plataforma edixgal.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

Aula Virtual do centro

Correo electronico personalizado

Plataforma Edixgal

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Os alumnos reciben correos personalizados informandoos dos criterios de 
avaliación e cualificación  asi como as suas cualificacións explicadas 
razoadamente co consello que llos amosen aos seus pais.
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