
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Criterios de avaliacións Estándar de aprendizaxe 

 
Os que aparecen recollidos na Programación inicial de curso 

referidos á 1ª e 2ª avaliación. 
Mantense a referencia aos catro ámbitos de traballo da materia: 

comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral e expresión 
escrita. 

 
 

Os que aparecen recollidos na Programación inicial de curso referidos á 
1ª e 2ª avaliación e aos diferentes ámbitos traballados na materia, 
especialmente os encamiñados a asegurar que o alumnado está en 
condicións de pasar ao curso seguinte sen que isto lle ocasione 
problemas de partida. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliarase ao alumnado tendo en conta as notas acadadas na 1º e 2º 
avaliación, sobre todo, a nota desta última, na medida en que se trata 
dunha materia de carácter contínuo e recorrente.  Terase en conta, 
sempre para favorecer ao alumnado, igualmente o traballo realizado neste 
último período, por ser materia de repaso e reforzo do visto nas dúas 
primeiras avaliacións. 
 O alumnado con estas avaliacións suspensas, ou con algunha delas, 
especialmente a segunda, contará con tarefas especificamente pensadas e 
destinadas á recuperación das avaliacións correspondentes ademais das 
tarefas ordinarias neste 3ª trimestre  que son de repaso e afianzamento 
das aprendizaxes traballadas anteriormente… 

Instrumentos: 
Aviso das tarefas que teñen que facer ordinarias ou de recuperación 
através de Edixgal, correo-electrónico, páxina web do IES ou outros medios 
acordados co alumnado dependendo da situación persoal na que se 
atopen ou dos recursos dos que dispoñan. 
Entrega de tarefas e probas escritas  através  de Drive, correo-electrónico, 
páxina web do IES, aula virtual, ou outros medios acordados co alumnado 
dependendo da situación persoal na que se atopen ou dos recursos dos 
que dispoñan. 
Tarefas orais através de Drive , correo-electrónico, ou outros medios 
acordados co alumnado dependendo da situación persoal na que se 
atopen ou dos recursos dos que dispoñan. 
Ao alumnado suspenso.. ademais das tarefas de recuperación específicas, 
teráselle en conta a participación e o interese demostrado na realización 
das tarefas realizadas durante este tempo, todas de repaso e reforzo das 
aprendizaxes realizadas na materia en momentos anteriores:stas tarefas 
servirán para a consideración, sempre en beneficio do alumnado, da nota 
final de curso.  

Cualificación final 

Indícase o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Farase a media entre a 1ª e 2ª avaliación . Terase en conta especialmente 
a nota da 2ª avaliación. 
Ao alumnado suspenso.. ademais das tarefas de recuperación específicas, 
teráselle en conta a participación e o interese demostrado na realización 
das tarefas realizadas durante este tempo, todas de repaso e reforzo das 
aprendizaxes realizadas en momentos anteriores na materia. 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
 
 
Faránselle exames como estaba previsto na programación de principio de 
curso. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
Os recollidos na Programación inicial de curso referidos á materia da 1º e 
2º avaliación de 3ºcurso de Lingua galega. Ao alumno afectado, 
estábaselle a facer un seguimento por avaliacións ata que se suspendeu a 
modalidade presencial. Para que non resulte prexudicado polas 
circunstancias.. avaliarase cos criterios aplicados neste final de curso ao 
alumnado de 3ºde ESO. 

Criterios de cualificación: 
Os criterios de cualificación terán en conta, ademais da realización das 
tarefas específicas para a superación da materia, facilitadas ao alumno 
durante as dúas primeiras avaliacións na modalidade presencial e nesta 
terceira avaliación , na modalidade telemática, a actitude e o interese 
demostrado polo alumno na realización das devanditas tarefas, así como a 
entrega puntual das mesmas aténdose aos prazos de entrega propostos. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Seguimento presencial durante as dúas primeiras avaliacións. 
Xa no terceiro trimestre, proposta de tarefas específicas por vía 
telemática: Aula virtual, correo-e., Drive, páxina web do IES… para facilitar 
o traballo e preparación da materia pendente e, finalmente, unha tarefa 
específica na que o alumno debe demostrar que as aprendizaxes realizadas 
lle permiten continuar posteriores avances na materia sen dificultades 
inabarcables. 
Será importante a entrega de tarefas solicitadas cumprindo os prazos 
establecidos. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso, reforzo e, moi puntualmente, algún exercicio 
de ampliación que se considere necesario para o curso posterior . 
Están enfocadas, sobre todo, á consolidación do aprendido, reforzo 
dos diferentes aspectos.  
Tamén actividades destinadas específicamente á recuperación da 
materia, nos casos que corresponda. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Aviso das tarefas que teñen que facer através de, correo-electrónico, 
páxina web do IES, aula virtual, ou outros medios acordados co 
alumnado dependendo da situación persoal na que se atopen ou dos 
recursos dos que dispoñan 
Entrega de tarefas escritas ou orais através  de correo-electrónico, 
páxina web do IES, Aula virtual, ou outros medios acordados co 
alumnado dependendo da situación persoal na que se atopen ou dos 
recursos dos que dispoñan. As tarefas son devoltas ao alumnado unha 
vez corrixidas e explicados os erros.  
O alumnado sempre ten a posibilidade de comunicar calquera dúbida, 
dificultade, curiosidade…. 

 

Materiais e recursos 

Ademais do material recompilado durante as dúas primeiras   
avaliacións e do libro de texto, o alumnado conta con recursos en rede 
ou enviados .. que lle son facilitados polo profesorado directamente 
ou a través de indicacións precisas.. páxinas web, ligazóns, aplicacións 
con instrucións… 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da titoría, dirección e orientadora do centro ademais de 
mensaxería da aula virtual, correo electrónico..   

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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