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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica 2

2 A comunicación escrita 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
dible

(si, non)

Desenvolve
rase neste

curso

Instrumento de avaliación

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias 
de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito 
estruturado e progresivo

Rcoñecer e analizar correctamente o suxeito e predicado; 
complemento directo dentro dunha oración,



SI SI
Fichas de traballo e exercicios on

line. Tarefas on line ou probas.

Nº Unidade didáctica 3

3 A literatura castelá anterior ao século XX

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
dible

(si, non)

Desenvolve
rase neste

curso

Instrumento de avaliación

RA3 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da 
literatura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios 
estéticos para a construción do gusto
persoal

 CA3.1 Contrastar as etapas de evolución da literatura en 
lingua castelá no período considerado e recoñecer as obras 
máis representativas.



SI SI

 CA3.4 Valorar a estrutura e o uso da linguaxe na lectura 
persoal dunha obra literaria en castelán adecuada ao nivel, 
situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos 
protocolizados de recollida de información

NON NON

 CA3.9 Presentar información sobre períodos, autores/as e 
obras da literatura en lingua castelá a partir de textos 
literarios

NON SI



Nº Unidade didáctica 4

4 As linguas: orixes e contacto

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
dible

(si, non)

Desenvolve
rase neste

curso

Instrumento de avaliación

 RA5 - Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as
distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os
fenómenos de contacto de linguas, sendo consciente da 
necesidade de normalizar a lingua galega no marco do 
plurilingüismo

 CA5.1 Analizar as características de formación da lingua 
galega e da lingua castelá SI SI Fichas de traballo e exercicios on

line. Tarefas on line ou probas.
 CA5.2 Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis 

relevantes da historia social da lingua galega e da lingua 
castelá anterior ao século XX

NON SI

 CA5.3 Analizar os fenómenos de contacto de linguas, 
atendendo a situacións de bilingüismo, diglosia, 
interferencias e o conflito lingüístico

NON SI

 CA5.4 Valorar a necesidade de normalizar a lingua galega no 
marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos SI SI

Nº Unidade didáctica 10

10 A creación de Occidente

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
dible

(si, non)

Desenvolve
rase neste

curso

Instrumento de avaliación

RA2 - Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as 
súas características principais, así como a súa persistencia na 
sociedade actual e no contorno inmediato.

 CA2.3 Analizar a transformación do mundo antigo no 
medieval, recoñecendo a evolución do espazo europeo, as 
súas relacións co espazo extraeuropeo e as características 
máis significativas das sociedades medievais en Galicia e en 
España

SI SI

Fichas de traballo e exercicios on
line. Tarefas on line ou probas.

 CA2.6 Valorar as características das paisaxes agrarias 
medievais e a súa persistencia nas sociedades actuais galega
e española, identificando os seus elementos principais

NON SI

 CA2.9 Valorar as consecuencias da construción dos imperios 
coloniais en América nas culturas autóctonas e nas europeas SI SI

 CA2.11 Analizar o modelo político e social da monarquía 
absoluta durante a Idade Moderna nas principais potencias 
europeas, así como as súas peculiaridades en Galicia e en 
España

SI SI

 CA2.15 Valorar os indicadores demográficos básicos das 
transformacións na poboación europea, española e galega 
durante o período analizado

NON NON

 CA2.17 Describir as principais características da análise das 
obras pictóricas a través do estudo de exemplos arquetípicos 
das escolas e dos estilos que se suceden en Europa, en 
España e en Galicia desde o Renacemento ata a irrupción das
vangardas históricas

SI SI



 CA2.19 Analizar a evolución do sector ou dos sectores 
produtivos propios do perfil do título, analizando as súas 
transformacións e os principais fitos de evolución nos seus 
sistemas organizativos e tecnolóxicos

NON NON

 CA2.21 Eloborar instrumentos sinxelos de recollida de 
información mediante estratexias de composición 
protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da información e da 
comunicación

SI SI

 CA2.23 Desenvolvéronse comportamentos acordes co 
desenvolvemento do propio esforzo e o traballo en equipo SI SI

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

LINGUA GALEGA E LITERATURA, LINGUA ESPAÑOLA E LITERATURA.

SOCIAIS.

Os mínimos esixibles para acadar unha cualificación positiva nas dúas avaliacións anteriores son os mesmos establecidos na programación inicial deste curso. OS 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A TERCEIRA AVALIACIÓN APARECEN SINALADOS  NOS CADROS ANTERIORES COMON “IMPRESCINDIBLES”.

O traballo no terceiro trimestre a través da aula virtual e as probas que se realicen computará un 20% na nota final se isto fose beneficiosos para o alumnado.

 Para todas as  avaliacións  cumprirá acadar unha cualificación igual a 5 ou superior, mediante a suma do 50% da nota de Linguas Castelá e Galega, o 25% da nota

de Sociedade e o 25% da nota de Inglés, tal como se sinalou na programación presentada no inicio do curso. 

Pero neste caso aplicarase ao  alumnado a mellor das seguintes situacións:

50% NOTA DA PRIMEIRA AVALIACIÓN + 50% NOTA DA 2ª AVALIACIÓN

OU

40% NOTA DA PRIMEIRA AVALAICIÓN + 40% NOTA DA SEGUNDA AVALIACIÓN +20% NOTA DO TRABALLO DO 3º TRIMESTRE

Todas as notas redondéanse a números enteiros.



6. Procedemento  edefinición das actividades para a recuperación das partes non superadas
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Os criterios de avaliación imprescindibles para as dúas primiera avalaición son os que aparecen na programación inicial de curso. 

Durante o terceiro trimestre presentaranse ao alumnado tarefas e todo tipo de materiais textuais e audiovisuais para o repaso e reforzo das dúas primeiras 

avaliacións a través da aula virtual ou doutros medios se fose preciso (whatsapp ou correo electrónico). A entrega das tarefas encomendadas (40% da nota) e a 

realización dunha proba on line por avaliación (60% da nota)  para as persoas que as teñan suspensas permitirán a recuperación. Ao mesmo tempo tentaremos 

coñecer, na medida do posible, os contidos marcados para a terceira avaliación, con tarefas.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Se as autoridades o permiten realizarase un exame presencial de setembro que inclúe os contidos mínimos do curso..
Se for preciso, polas circunstancias sanitarias, realizarase unha proba a través das plataformas dixitais

         8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programado.

Prestarase especial atención a aquelas con maior dificultade para o seguimento das aulas. En concreto, todo o profesorado detecta a especial dificultade dunha 
alumna, polo que procederemos a asegurar un contacto fluído e manter a súa atención, así como a ofrecerlle ferramentas axeitadas para a comprensión. Por 
exemplo, mediante videoconferencias individuais cando for preciso ou calquera outra axuda que requira segundoi vaiamos avanzando neste terceiro trimestre.
Debido ás circunstancias do confinamento, estaremos tamén moi pendentes doutro alumno que, malia non ter problemas para o seguimento das aulas, adoita estar
máis desconectado, quizais polas súas circunstancias ambientais e familiares.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programado.

4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.
A) Hai dúas canles fundamentais para a información:
-A AULA VIRTUAL, onde colga todo o que interesa academicamente ao alumnado. Por motivos operativos está organizada agira mesmo nomeando o título de cada
apartado coa semana correspondente (“Semana do.. ao... de maio”), de maneira que lles é fácil non perderse. Desde os foros tamén pdoen facer consultas de
calquera tipo.
-O WHATSAPP. Antes do confinamento de desde hai varios anos teño creado un grupo de whatsapp coas familias de cada alumno ou alumna, con solicitude
inidvidual  previa para respectar  a leid e protecciñon de datos,  cunhas normas presentadas no inicio do curso para que o grupo sexa eficaz.  Mediante este
mecanismo, aas fmailias poden consuktarme dúbidas e mesmo fixar chamadas ou videochamadas fóra dos seus horarios laborais (e dos meus), e deste xeito
resiolver pequenos problemas, facer un seguimento do labor dos seus fillos e ter información inmediata. 
Tamén previo permiso das familias, existen grupos de whatsapp co meu alumnado para que poidan, individual ou colectivamente, resolver dúbidas a medida que
van realizando as tarefas. Dous grupos preferiron establecer unha “alumna ponte” e recibir a travñes dela a información no grupo do alumnado que teñen entre
eles.



-TELÉFONO: Como todas as familias teñen o meu teléfono e todo o alumnado tamén, a comunicación é enormemente fluída.
-CORREO ELECTRÓNICO: Ferramenta que pode usarse segundo as miñas necesidades e as súas.
-WEBEX: De vez en cando realízanse videoconferencias para aclarar dúbidas, facer un seguimento de grupo e resolver aquelas dúbidas que mediante a aula virtual
resulte mñási difícil explicar.
-CO RESTO DO PROFESORADO, TITORES E TITORAS: todo o profesaorado dispón do correo electrónico do resto de compañeiros e compañeiras, e en moitos casos eu
dispoño do seu teléfono particular polo  que a comunicación é moi fluída en todo momento, aedmais das videoconferencias de titoría.
B) Tanto familias como alumnado coñecen o xeito de recuperación das avaliacións supensas deste curso académico, , e toda a información está colgada na aula
virtual con tempo suficiente. O primeiro contacto deste trimestre na aula virtual foi o 16 de marzo, coas primeiras actividades, e ao momento todas as familias
recibiron información no grupo de whatsapp.

C) Puxen en coñecemento das respectivas persoas titoras todas as incidencias de desconexión, problemas técnicos e incidencias académicas do meu alumnado, e
enviei no menor prazo posible información sobre a situación de conectividade e plataformas dispositivos dispoñibles do meu alumnado á dirección do centro.
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