
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

      Empregar Google Classroom para publicar un anuncio, empregar 
a aula virtual para contestar as preguntas e as tarefas 
encomendadas, realizar comentarios públicos e privados na aula 
virtual, anexar arquivos diferentes na resolución das tarefas e 
preguntas. 

-É capaz de matricularse nun curso. 
-Publica un anuncio na aula virtual. 
-Realiza as tarefas encomendadas. 
-Contesta as preguntas enunciadas na aula virtual. 
-Publica comentarios privados e públicos de maneira axeitada. 
-Agrega arquivos nas tarefas que o precisen. 

      Abrir no navegador o disco virtual Google Drive, subir arquivos a 
Drive, crear carpetas, organizalas, e renomealas, crear un novo 
documento de texto, editar o documento, crear unha 
presentación de diapositivas, editar as diapositivas, compartir 
documentos cos compañeiros ou compañeiras e editar os 
mesmos de maneira compartida, invitar a outros usuarios a editar 
os seus arquivos, enviar os diferentes documentos creados por 
medio da aula virtual. 

-Abre no navegador Google Drive. 
-Abre as diferentes carpetas. 
-Sobe algún arquivo dende o ordenador ata Drive. 
-Distribúe os arquivos nas diferentes carpetas. 
-Crea novas carpetas en Drive. 
-Organiza os arquivos e as carpetas de Drive. 
-Renomea as carpetas e os arquivos. 
-Crea un novo documento de texto. 
-Edita o documento, escribe, cambia o tipo de letra, o tamaño e a 

xustificación. 
-Utiliza a ferramenta de investigación para anexar imaxes. 
-Agrega imaxes dende o ordenador ou dende Drive. 
-Crea unha presentación de diapositivas. 
-Edita a presentación, engade imaxes, escribe texto. 
-Utiliza a ferramenta de investigación para incorporar imaxes. 
-Introduce imaxes dende o ordenador ou dende Drive 
-Comparte os documentos e presentacións creados en Drive 
-Invita a outros usuarios a editar os seus documentos. 
-Envía os documentos creados por medio da aula virtual Google 
Classroom. 

      Abrir o correo Gmail no navegador, crear e enviar unha mensaxe, 
contestar a un correo recibido, anexar arquivos a un correo, 

-Abre o correo no navegador. 
-Crea unha mensaxe nova e envíaa. 
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enviar un correo a varios usuarios, enviar correos con copia 
oculta, subir imaxes a Google fotos, editar imaxes coas 
ferramentas do Google fotos, abrir Google Earth no ordenador 
abalar, buscar diferentes lugares. 

-Contesta un correo recibido. 
-É capaz de agregar arquivos a unha mensaxe de correo. 
-Envía un correo a varios destinatarios. 
-É capaz de enviar copias e copias ocultas do mesmo correo. 
-Sobe imaxes dende o ordenador ou o teléfono a Google Fotos. 
-Edita e manipula as imaxes coas ferramentas de Google Fotos. 
-Abre Google Earth no ordenador. 
-Busca e atopa diferentes lugares indicados. 
-Manexa o rato para moverse polo mapa, acercando a afastando a 
imaxe e cambiando a perspectiva. 
-Calcula unha ruta entre dous puntos e visualízaa no mapa. 
-Abre Google Maps no ordenador e na tabletas. 
-Busca e atopa diferentes lugares indicados. 
-Manexa o rato para moverse polo mapa, achegando e apartando a 
imaxe e cambiando a perspectiva. 
-Calcula unha ruta entre dous puntos e visualízaa no mapa, camiñando, 
en transporte público e en vehículo particular. 
 

Buscar e abrir vídeos na plataforma Youtube, subir vídeos á 

plataforma Youtube, compartir vídeos desta plataforma por 

medio de Classroom e Gmail. 

-Busca un vídeo referido a unha temática indicada e visiónao. 
-Sobe un video creado polo propio alumnado ou algún compañeiro de 
aula.  
-Comparte algún video por medio das plataformas indicadas, Google 
Classroom e Gmail. 

Utilizar Edpuzzle para o visionado de vídeos. 

-Abre a páxina Edpuzzle.com e rexístrase correctamente. 
-Visiona o vídeo indicado polo profesor. 
-Contesta as diferentes preguntas propostas polo profesor no visionado 
do vídeo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación farase tendo en conta o avaliado nas 
dúas avaliacións anteriores e o resultado do traballo feito polo 
alumnado de xeito telemático dende o inicio do confinamento. 

Instrumentos: O traballo realizado e presentado por Classroom 
organizado en tarefas de repaso e ampliación para o alumnado coas 
avaliacións anteriores superadas e tarefas de recuperación para o 
alumnado con unha ou dúas avaliacións suspensas. 

Cualificación final 

a) Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación superada: a cualificación final do 
curso será o resultado da media ponderada entre a 1ª e a 2ª 
avaliación. O valor dos traballos e actividades realizadas tralo decreto 
do 17 de abril de 2020, contará ata un punto como máximo. 
Unha vez se fai a media ponderada da 1ª + 2ª avaliación, sumarase a 
parte proporcional do punto (como máximo) da 3ª avaliación. 
b) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:  a nota do traballo 
realizado neste 3º trimestre na que so se farán tarefas sobre os 
mínimos esixibles vistos ata o 13 de marzo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

      Se a houber, sobre os contidos mínimos recollidos nesta adaptación, 
independentemente de se o alumno/a tivese sido promocionado xa 
en xuño. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Para o alumnado que superara a 1ª e a 2ª avaliación, 
desenvólvense actividades de repaso, reforzo e ampliación da 
materia dada ata a suspensión das clases. 
No caso do alumnado que non superara a 1ª e a 2ª avaliación, 
formuláronse actividades de recuperación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada baséase na plataforma dixital 
Classroom para a entrega de traballos e a explicación das 
actividades coas súas correspondentes indicacións. 

Materiais e recursos 

Na aula de Classroom cólgase o material de apoio e as diferentes 
tarefas, que se fan e se entregan na mesma plataforma. Todos 
os avisos e notificacións se trasladan tamén de xeito automático 
ao correo electrónico de profesor e alumnado.  
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom. 

Publicidade  A través de Classroom e da web do centro. 


