
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Bloque 1. O medio físico 

B1.1. Percibir e apreciar a importancia da proteccio ́n dos espazos naturais. B.1.1.3. Expo ́n as achegas de determinadas paisaxes ao desenvolvemento sostible e 
ao ben colectivo.  

B.1.2. Identificar, describir e axuizar a accio ́n humana sobre o medio  
ambiente e as su ́as consecuencias.  B.1.2.2. Investiga as causas e as consecuencias da accio ́n humana sobre a natureza.  

Bloque 2. Economía e tecnoloxía 

B2.1. Estimar o impacto da globalizacio ́n econo ́mica, do comercio internacional 
e dos procesos de integracio ́n.  

B2.1.1. Define a globalizacio ́n econo ́mica e identifica algu ́n dos seus factores partindo 
de buscas na prensa e na internet.  
B2.1.1. Define a globalizacio ́n econo ́mica e identifica algu ́n dos seus factores partindo 
de buscas na prensa e na internet.  

B2.2. Analizar a economía da Unión Europea tendo en conta as actividades 
dos diferentes sectores detectanto desequilibrios 

B2.2.1. Fundamenta a importancia do mercado común europeo desde diferentes 
puntos de vista.  
B2.2.2. Debate sobre as vantaxes e inconvenientes do proceso de integración 
económica e monetaria da UE.  

B2.3. Pescudar o impacto da revolución tecnolóxica a nivel local, rexional, 
nacional e global, previndo posibles escenarios ambientais transnacionais e 
discutindo as novas realidades do espazo globalizado.  

B2.3.1. Reflexiona sobre o impacto do desenvolvemento sostible na economía 
internacional. 
B2.3.2. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das TIC a 
distintos niveis xeográficos. 
B2.3.3. Pon de manifesto algún aspecto conflitivo da revolución tecnolóxica acudindo 
a diferentes sistemas de representación da información. 

Bloque 3. A historia 
B3.1. Describir os aspectos socioeconómicos, políticos e culturais da Idade 
Media.  

B3.1.1. Coñece os trazos representativos desde a caída do Imperio romano ata a 
Idade Moderna: os reinos xermánicos e cristiáns, o Imperio bizantino, e os pobos 
musulmáns da Idade Media.  

B3.3. Comprender as B3.3.1 Recoñece e expón as características e as 
funcións da arte características da arte románica, gótica e na Idade Media.  

B3.3.1 Recoñece e expón as características e as funcións da arte características da 
arte románica, gótica e na Idade Media. islámica así como da música medieval 
mediante ilustracións representativas.  

B3.5.. Explicar a temporalización da Idade Moderna, ubicando os principias 
feitos dos cambios históricos que supón en relación á etapa anterior.  B3.5.1. Sitúa nunha liña do tempo acontecementos relevantes da Idade Moderna. 

B3.6 Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en 
Europa. 

B3.6.1. Contextualiza o Renacemento e o Humanismo na historia europea, coa 
axuda de diferentes fontes históricas.  
B3.6.2. Valora o legado artístico humanista e científico da época e mostra interese 
por coñecer a música das diferentes épocas e culturas.  
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1. Realización de tarefas de recuperación, repaso e de 

ampliación. Tarefas semanais sobre os temas impartidos na 
1ª e 2ª avaliación e, na medida do posible, da 3ª avaliación. 

2. Observación diario por parte do docente da actividade das 
sesións lectivas virtuais e da actividade na casa 

3. Materiais entregados polo profesorado como axuda para 
entender diferentes estándares de carácter máis teórico, así 
como para a recuperación das avaliacións pendentes. 

4. Corrección das tarefas enviadas por vía telemática 
5. Explicación e entrega vía Aula Virtual, correo electrónico ou 

whatsapp das correccións ás tarefas realizadas. 
6. Observación e análise de actividades realizadas. 

Instrumentos: 
1. Rúbricas. 
2. Escalas de observación 
3. Listas de cotexo 
4. Portfolio 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Obterase a nota media entre a 1ª e a 2ª avaliación. A esta nota media, sempre que 
sexa superior ou igual a 3,5 se lle sumará ata 2 puntos se o traballo desenvolvido 
polo alumnado durante o 3º trimestre é satisfactorio. O criterio a seguir será o 
seguinte: 100% das tarefas = 2; 75% das tarefas = 1,5; 50% das tarefas = 1 punto; 
25 % das tarefas 0,5 puntos.		
Para todas as avaliacio ́ns cumprira ́ acadar unha cualificacio ́n igual a 5 ou superior, 
mediante a suma do 50% da nota de Linguas Castela ́ e Galega, o 25% da nota de 
Sociedade e o 25% da nota de Ingle ́s, tal como se sinalou na programacio ́n 
presentada no inicio do curso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se as autoridades sanitarias o permiten, o alumnado que non supere a 
materia en xuño poderá facer unha proba ESCRITA en setembro. No caso 
de non se poder levar a cabo, a profesora fará un exame por vía 
telemática. Esta proba axustarase aos estándares que se piden nesta 
programación adaptada seguindo os modelos que se fixeron no curso. O 
alumnado para ter superada a materia ten que sacar unha nota igual ou 
superior a 5. A nota será a obtida no exame sen redondeo decimal. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Están establecidos no punto 1 desta adaptación da programación 
 

Criterios de cualificación: 
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Nota media entre a 1º e a 2º avaliación. A esta nota media, sempre que sexa 
superior ou igual a 3,5 se lle sumará ata 2 puntos se o traballo desenvolvido polo 
alumnado durante o 3º trimestre é satisfactorio. O criterio a seguir será o seguinte: 
100% das tarefas = 2; 75% das tarefas = 1,5; 50% das tarefas = 1 punto; 25 % das 
tarefas 0,5 puntos.		
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Elaboración de tarefas de contido práctico e teórico. 
 
Instrumentos: 

1. Rúbricas. 
2. Escalas de observación 
3. Listas de cotexo 
4. Portfolio 

 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

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

Actividades  

Aproveitando a situación de confinamento, imos encaixar os contidos da 
materia, para tentar que investiguen sobre o que está a suceder coa COVID-
19. Para iso, imos formular varias secuencias didácticas integradas a partir 
das seguintes preguntas: 

1. Como chegamos a esta situación? 
2. Como actuar nesta situación 
3. Como vai afecta esta crise ao noso futuro. 

A partir desta premisas, elaboráronse actividades de recuperación, repaso e 
ampliación dependendo das cualificacións do alumnado. Entregóuselles 
fichas de cada unidade de recuperación (para alumnado suspenso) e de 
repaso e de ampliación para aquel alumnado que xa está aprobado. 

Algúns exemplos de actividades son: 

1. Exercicios para reforzar conceptos gramaticais. 
2. Actividades para traballar a competencia comunicativa: 
3. Lectura comprensiva de textos expositivos e literarios relacionados 

coa materia. 
4. Produción de textos expositivos, tanto escritos como audiovisuais. 
5. Participación da elaboración de documentos colaborativos, 

usando tecnoloxías TIC. 
6. Creación de liñas cronolóxicas transmedia. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O IES Eduardo Pondal forneceu de equipos informáticos ao alumnado 
do instituto, se non tiñan un propio na súa casa.  
Polo tanto, procurouse que fose unha metodoloxía activa e 
participativa, onde o alumno aprendese facendo, pero sempre sendo 
supervisado polo profesor. 
De feito, a retroalimentación alumno-profesor foi moi intensa, xa que 
o alumno tiña que enviar a súa tarefa ao docente antes da aula virtual, 
para que este puidese analizar o traballo e facerlle unha primeira 
corrección e suxestións. Xa na aula virtual facíase unha corrección en 
gran grupo, comprobando que cada alumno lera e entendera as 
correccións previamente feitas polo profesor. Porque se algo influíu 
na metodoloxía utilizada foi atender á diversidade e diferentes ritmos 
e estilos de aprendizaxe. 
Ademais, na metodoloxía utilizada empregouse a estratexia de ofrecer 
actividades de aprendizaxe integradas, é dicir, traballar máis dunha 
competencia ao mesmo tempo, aínda que a comprensión e discusión 
dos textos lidos era fundamental. E naturalmente, a inmersión nas 
novas tecnoloxías foi inevitable, xa que os alumnos tiveron que 
aprender a utilizar aplicacións de videoconferencia, servizos de correo 
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electrónico, a aula virtual do instituto, etc... 
Para levar a cabo isto, usouse un ecosistema de ferramentas 
informáticas coa seguinte funcionalidade: 
• Interacción coa alumnado de xeito sincrónico ou asincrónico: 

• Socrative 
•  PimUp 
• Mentimeter 
• Mindmeister 
• Diigo 
• Grupos de WhatsApp. 

• Para compartir traballos e creacións transmedia: 
• Padlet e Genial.ly 

• Organización do traballo: 
• Trello 

• Creación de elementos de gamificación: 
• Quizlet e Quizziz 

• Creación de vídeos e material explicativo: 
Loom, Explain Everythin, iMovie e Clip 
 
 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Aplicarase unha maior flexibilidade nos tempos e unha redución da 
cantidade de tarefas que se lles propón ao resto do alumnado. Para a 
cualificación terase en conta a 1ª e 2ª avaliación coma o resto do alumnado, 
igualmente ca o criterio para a nota final (véxase apartado da avaliación). 

Materiais e recursos 

Equipos informáticos:  
Ordenadores dos alumnos ou prestados polo centro. 
Aplicación para videoconferencias Cisco Webex Meetings ou Jitsi. 
Computadora e tablet do profesor. 
Ecosistema de ferramentas informáticas que xa foi explicado no punto 
anterior. 
Servicio de correo electrónico da Consellería de Educación. 
Aula Virtual do IES Eduardo Pondal 
Arquivos informáticos con explicacións e actividades.  
Libro de texto. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

1. Correo electrónico. 
2. Abalar móbil. 
3. Grupos de WhatsApp 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 
Tanto o alumnado como as familias poderán acceder a esta 
Adaptación da programación didáctica do departamento de lingua 
galega , a través da páxina WEB do centro. 

 


