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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar nunha película os elementos formais da linguaxe 
cinematográfica 

                                      

Comprender a importancia de ver as películas en version orixinal para o 
ensino – aprendizaxe de linguas 

Escoita fragmentos de peliculas en versón orixinal mentres le os 
subtítulos sen dificultade 

Analizar e describir as traxectorias  filmográficas de principais directores e 
directoras da historia do cinema mundial 

Analiza e compara os intereses cinematográficos do mesmo período 
histórico dun director ou directora do cinema mundial 

Comparar as características dos xéneros cinematográficos Observa, diferenza e relaciona os condicionantes que imprime o tipo de 
xénero cinematográfico no achegamento a un tema nunha película 

Analizar e definir a variedade de xéneros cinematográficos e as súas 
características principais. 

Elabora para unha escena ou un plano concretos dun filme unha 
planificación diferente mediante a utilización doutros recursos da 

linguaxe cinematográfica 

Clasificar as películas en función dos xéneros cinematográficos Describe as notas características dunha película que a identifican cun 
xénero cinematográfico específico 

Identificar as características xenéricas nunha película determinada. Recoñece a que xénero cinematográfico pertence unha película 

  

  

  

  

  

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva



 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Observación 

 Probas online 

 boletíns de exercicios 

 Presentacións orais 

 Proba  escrita guiada 

 Traballos 

 Exercicios prácticos 

 

Instrumentos: Valoraranse sobre todo as probas e actividades realizadas 
durante os dous primeiros trimestres deste curso, así como as tarefas feitas 
desde a suspensión das clases presenciais, sempre e cando favoreza ao 
alumno/a 

. Instrumentos de avaliación 

Probas e actividades da 1ª e 2ª avaliación 

Actividades realizadas telematicamente durante o 3º trimestre 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

 
A calificación final será a media ponderada das tres avaliacións:  

1ª Avaliación: 40% 2ª Avaliación: 60% 3ª Avaliación: 15%. 

O traballo desenvolvido polo alumnado no 3º trimestre terá unha valoración 

positiva,podendo subir a calificación final do alumnado ata un máximo de1,5 

puntos,seguindo estes criterios: 

a) Alumnado que entrega entre o 80 e o 100% das tarefas encomendadas 

satisfactoriamente, na súa totalidade , e con certa puntualidade desde que 

se empezou a traballar por vía telemática → 1,5pu    . 

b)Alumnado que entrega entre o 50 e 80 %  das tarefas satisfactoriamente 
ou a totalidade das tarefas aínda que non sexa de modo totalmente 
             →1 pu   . 

cc)Alumnado que entrega entre o 30 e  o 50 %  das tarefas ou que as entregan 

 ó           → 0,5puntos 

dd)Alumnado qu           g               u   qu       g   é           → 



 

0 0 puntos 

Polo tanto: 

 O alumnado que teña superadas a 1ª e 2ª avaliacións aproba a materia. A 
nota da avaliación ordinaria de xuño será a media ponderada das dúas 
avaliacións máis o traballo desenvolvido no 3º trimestre. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

NON PROCEDE 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: NON PROCEDE 

 

 

 

Criterios de cualificación: NON PROCEDE 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: NON PROCEDE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre son principalmente de repaso e reforzo 

dos contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións. 

Fanse tamén actividades para ampliar contidos vistos ou nalgún caso 
danse novos contidos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Alumnado con conectividade: 

Publicacións na diversas plataformas que utiliza o profesorado : Gmail, 
Edmodo, Zoom 

 

 Exercicios e tarefas que enviará ao profesorpara a súa 
corrección. As correccións e comentarios ás tarefas poden ser 
comunicadas ao alumnado en conxunto ou individualmente, 
cando os erros son graves e/ou frecuentes. 

Poderanse  empregar tutoriais,videos ou  fichas explicativas elaboradas 
pola profesora. Así mesmo, a profesora pode aclarar calquera dúbida 
que o seu alumnado lle consulten  a través do correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade 

Utilizará o seu mobil para seguir as indicacions das tarefas a realizar recibidos 
a través do correo ou de Abalar Móbil. 

 exercicios prácticos  

 traballos propostos polo profesor  

 Poderá recoller material impreso que se lle facilitará o profesorado 
p                    ív     u    p  g     “N  gué     á ”    
Concello da Coruña. 

O método de comunicación e traballo co alumnado é principalmente o 
correo electrónico. O alumnado realiza as tarefas e envíaas á profesora 
por correo para a súa corrección. As correccións e comentarios ás 
tarefas poden ser comunicadas ao alumnado en conxunto ou 
individualmente, cando os erros son graves e/ou frecuentes. 
 

Materiais e recursos 

 Materiais elaborados polo profesorado 
 Material online : audios, videos, tutoriais 

 Correo electrónico 

O alumnado que siga as clases online debe contar preferente con un 
ordenador e conexión a internet, pero pode facelo mediante un móbil 
e datos. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado. 

 Correo electrónico dos alumnos 

 Espazo Abalar 

 Plataforma Edmodo 

 Plataforma Zoom 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 


