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1.- Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles 
 

LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

 
B1.1. Identificar a intención 
comunicativa implícita e explícita, o 
tema, a idea principal e as secundarias, 
a tese e os argumentos de textos 
propios dos medios de comunicación. 

B1.1.1. Comprende o sentido global de 

textos orais dos medios de 

comunicación audiovisuais, identifica o 

propósito, a tese e os argumentos de 

noticias, debates ou declaracións, 

determina o tema e recoñece a 

intención comunicativa do falante. 

B1.1.2. Analiza criticamente tanto a 

forma como o contido de noticias e 

debates procedentes dos medios de 

comunicación e recoñece a validez dos 

argumentos. 

 
B1.4. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión 
ecorrección. 
 

B1.4.1. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión 
ecorrección. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

 

B2.1. Empregar estratexias e técnica 
que faciliten a lectura comprensiva e 
crítica dos textos 

B2.1.1. Emprega pautas e estratexias 

que facilitan a análise do contido 
(resumos, cadros, esquemas 
emapasconceptuais 

B2.1.4. Deduce información global do 

texto a partir de contidos explícitos e 

implícitos. 

B2.1.5. Entende o significado de 

palabras propias do rexistro culto e 

incorpóraas ao seu discurso. 

 

B2.7. Empregar estratexias e técnicas 
axeitadas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, 
organización, redacción erevisión). 

 

B2.7.2. Utiliza o rexistro adecuado en 

función da tipoloxía textual e do acto 

comunicativo. 

B2.7.3. Ordena as ideas e estrutura os 

contidos en unidades sintácticas 

consecutivas e encadeadas con 

conectadores e outros elementos de 

cohesión. 
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BLOQUE 3: FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

 
B3.4. Aplica e valora as normas 
ortográficas e morfolóxicas das linguas 
galega e castelá. 

B3.4.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas das 

linguas galega e castelá nos discursos 

orais e escritos. 

 
B3.6. Recoñecer e usar enunciados e 
oracións, identificando as principais 
regras de combinación impostas 
poloverbos. 

B3.6.1. Recoñece enunciados e 

identifica a palabra nuclear que o 

organiza sintáctica ou semantica- 

mente. 

B3.6.2. Recoñece a estrutura interna 

das oracións, identificando o verbo e 

os seus complementos. 

B3.6.3. Respecta a orde correcta dos 

elementos da estrutura sintáctica. 

BLOQUE 4: LINGUA E SOCIEDADE 

 
B4.2. Apreciar o plurilingüísmocomo 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade. 

B4.2.1. Valora o plurilingüísmo 

inclusivo, desde a lingua propia, como 

expresión da riqueza cultural da 

humanidade e argumenta cun discurso 

propio a súapostura. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

 
B5.1. Identificar e comprender os 
distintos períodos e xeracións das 
literaturas en galego e en español dos 
séculos XX e XXI. 
 

 

B5.1.1. Identifica os distintos períodos 

e xeracións das literaturas en galego e 

en español dos séculos XX e XXI. 

 
B5.2. Ler e comentar de xeito autónomo 

obras representativas das literaturas en 

galego e en español do século XX e XXI 
e relaciona o seu contido co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico de 

cada período. 

 
B5.2.2. Comenta, de forma guiada 

ou libre, textos de obras das literaturas 

en galego e en español dos séculos 
XX e XXI, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período 
da literatura galegacorrespondente. 

 
B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou 
en grupo nos que se describan e 
analicen textos representativos das 
literaturas en galego e en español dos 
séculos XX eXXI. 
 

B5.4.1. Elabora traballos individuais 
e/ou colectivos nos que se describen e 
analizantextos representativos das 
literaturas en galego e en español dos 
séculos XX eXXI. 

 
B5.5. Consultar fontes de información 
variadas e recursos das das tecnoloxías 
da información eda comunicación para a 
realización de traballos e cita axeitada 
destes 

B5.5.1. Consulta fontes de información 

variadas para a realización de traballos 

e cita axeitada destas. 

 

B5.5.2. Emprego de diferentes  
recursos das das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 
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realización de traballos e cita axeitada 

destes. 

 
B5.6. Crear ou recrear textos de 
intención literaria partindo das 
características dos textos traballados na 
aula co fin de desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de expresión dos 
sentimentos exuízos. 

 

B5.6.1. Crea ou recrea textos de 

intención literaria partindo das 

características dos textos traballados 

naaula. 

B5.6.2. Desenvolve o gusto pola 
escrita como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 

 
 

LINGUA INGLESA 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

 
B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e 
ideas principais ou os detalles 
relevantes do texto. 

B1.1.1. Aplica de forma sistemática 
estratexias de escoita activa para a 
comprensión das ideas xerais e 
información máis relevante sobre temas 
habituais e do seu interese. 

 
B1.2. Identificar o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves ou 
de lonxitude media, claramente 
estruturados, e transmitidos de viva 
voz ou por medios técnicos e 
articulados a unha velocidade media, 
nun rexistro informal ou neutro, e que 
traten sobre asuntos cotiáns en 
situación habituais, ou sobre os 
propios intereses nos ámbitos 
persoal, público, educativo e 
ocupacional ou sobre aspectos 
socioculturais do país onde se fala a 
lingua estranxeira, sempre que as 
condicións acústicas non dificulten a 
mensaxe e se poida volver escoitar o 
dito. 

B1.2.1. Capta os puntos principais e 
detalles relevantes de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, articuladas de 
maneira lenta e clara, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra 
información (p.e. en contestadores 
automáticos…) 
 
B1.2.2. Identifica as ideas principais e 
detalles relevantes dunha conversa de 
certa duración entre dous ou máis 
interlocutores que ten lugar na súa 
presenza e na que se tratan temas 
coñecidos ou cotiáns, cando o discurso 
está articulado con claridade e nunha 
variedade estándar da lingua. 

B1.3. Aplicar á comprensión do texto 
os coñecementos sobre os 
constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de 
uso frecuente na comunicación oral, 
así como os seus significados 
asociados. 

B1.3.1. Recoñece as estruturas 
morfosintácticas e discursivas máis 
habituais para comprender as funcións 
comunicativas propias do seu nivel. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas 
principais ou os detalles relevantes do 
texto. 
 

B3.1.1. Aplica estratexias de lectura 
comprensiva recoñecendo os trazos 
esenciais do xénero e a súa estrutura, e 
interpretando o seu contido global e 
específico, sen necesidade de entender 
todos os elementos do mesmo. 

 
B3.2. Identificar a información esencial, 
os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, 
breves e ben estruturados, escritos 
nun rexistro informal, que traten de 
asuntos cotiáns, temas de interese ou 
relevantes para os propios estudos e 
ocupacións ou sobre aspectos 
socioculturais do país onde se fala a 
lingua estranxeira e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico de uso 
común. 
 
 
 

B3.2.1. Entende as ideas principais dun 
texto escrito breve e ben estruturado en 
presentacións breves e sinxelas e en 
proxectos socioculturais do país onde 
se fala a lingua estranxeira. 

B3.2.2. Entende os puntos principais de 
anuncios e material publicitario de 
revistas ou internet formulados de 
maneira simple e clara, e relacionados 
con asuntos do seu interese. 

B3.2.4. Entende con axuda de 
dicionarios impresos e online, 
información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 

 
B2.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e 
ideas principais ou os detalles 
relevantes do texto. 

B2.1.1 Usa de forma sistemática 
estratexias de escoita activa para 
comunicar información oral, para a 
comprensión global e específica de 
textos ou mensaxes recibidos e para 
entender e facerse entender. 

B2.5. Levar a cabo as funcións 
requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio 
de expoñentes comúns das 
devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e 
concluír o texto adecuadamente, 
organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou 
resumila. 
 

B2.5.1. Usa os expoñentes máis comúns 
propios do seu nivel para realizar as 
funcións comunicativas así como os 
patróns discursivos de uso máis 
frecuente para o propósito comunicativo. 

B2.8. Pronunciar e entoar de maneira 
intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia sempre que non 
interrompan a comunicación, e os 
interlocutores teñan que solicitar 
repeticións de cando en vez. 

B2.8.1. Exprésase con certa claridade, 
usando unha entoación e pronunciación 
comprensible, aceptándose as pausas e 
pequenas repeticións, e aínda que teña 
que repetir algunha vez por solicitude 
das persoas interlocutoras. 
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estruturados sobre asuntos do seu 
interese (p. e. sobre un curso de 
idiomas, unha viaxe, unha compra por 
internet). 

B3.4. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto 
e un repertorio dos seus expoñentes 
máis comúns, así como patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á 
organización textual (introdución do 
tema, desenvolvemento e cambio 

B3.4.1. Identifica os expoñentes máis 
comúns propios do seu nivel para 
entender as función comunicativas así 
como os patróns discursivos de uso 
máis frecuente para o propósito 
comunicativo. 

B3.5. Aplicar á comprensión do texto 
os coñecementos sobre os 
constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de 
uso frecuente na comunicación escrita, 
así como os seus significados 
asociados. 

B3.5.1. Recoñece e comprende as 
estruturas morfosintácticas básicas 
asociadas ás funcións comunicativas 
propias do seu nivel. 

B3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e 
ocupacións, e inferir do contexto e do 
contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións 
de uso menos frecuente ou máis 
específico. 

B3.6.1 Recoñece un vocabulario escrito 
básico e suficiente para comprender 
textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 

B3.7. Recoñecer as principais 
convencións ortográficas, tipográficas 
e de puntuación, así como abreviaturas 
e símbolos de uso común (p. e.: &, %,), 
e os seus significados asociados. 

B3.7.1. Recoñece algunhas das 
características e convencións propias 
da linguaxe escrita, discrimina o uso e 
significado da ortografía e a puntuación 
e distingue o significado e a utilidade 
dos símbolos de uso común. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

 
B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos breves ou de 
media lonxitude, p. e. reelaborando 
estruturas a partir doutros textos de 
características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando 
borradores previos. 

B4.1.1. Desenvolve estratexias 
sistemáticas de composición seguindo 
un modelo e usando dicionarios 
impresos e online e correctores 
ortográficos dos procesadores de textos 
na composición dos mesmos. 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos de estrutura clara, 
sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou habituais ou sobre 
aspectos socioculturais do país onde 
se fala a lingua estranxeira nun rexistro 
neutro ou informal. 

B4.2.1. Escribe, en distintos formatos e 
con axuda dun dicionario, textos breves 
e sinxelos nos que dá e solicita 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, describindo 
brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara secuencia 
lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 
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B4.5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estruturas 
sintácticas de uso habitual. 

B4.5.1. Comunica con eficacia, 
empregando adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas básicas para 
realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel. 

B4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comunicar 
información en situacións cotiás e 
habituais. 

B4.6.1. Emprega un vocabulario escrito 
básico e suficiente para producir textos 
sinxelos propios do seu nivel educativo. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas no idioma inglés 

-Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, also too); disxunción (or); 

oposición / concesión ((not…) but); causa (because (of); as); finalidade (to- 

infinitive); comparación (as / not so Adj. as; less / more + Adj./ Adv. (than); the 

highest in the world); resultado (so; so that); . 

-Afirmación (affirmative sentences; think / hope so). 

-Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g.: What beautiful horses!; exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

-Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing). 

-Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?). 

-Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous);presente (simple and 

continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous). 

-Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g.: every Sunday morning). 

-Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can); 

posibilidade / probabilidade (may; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); 

obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could); intención (present 

continuous). 

-Expresión da entidade: (count / uncount nouns; pronouns (relative, reflexive / one(s); 

determiners). 
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-Expresión da cantidade: (singular / plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 

g.: lots (of). Degree: e.g.: absolutely; a (little) bit). 

-Expresión do espazo: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

-Expresión do tempo: (points (e. g.: at midnight), divisions (e. g.: term), and indications 

(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until;) anteriority, posteriority 

(before,afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness 

(just when); frequency (e. g. twice / four times a week; daily)). 

-Expresión do modo: (Adv. and phrases of manner, e. g.: carefully; in a hurry).  

 

2.- Avaliación e cualificación 
 

Avaliación 

Procedementos: 
 

  O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as 
aprendizaxes desenvolvidas durante a etapa presencial 
deste curso (aprox. 1 mes),  e as actividades de reforzo  ou 
ampliación realizadas durante o 3º trimestre.  

 
  A avaliación das actividades realizadas desde  a data de 

inicio do estado de alarma,terán fundamentalmente carácter 
continuo, diagnóstico e formativo e favorecerá a 
continuidade do proceso formativo do alumnado, reforzando 
e consolidando as aprendizaxes anteriores e fomentando 
rutinas de traballo e hábitos de estudo. 

 
Os procedementos concretos de avaliación serán: 
 
- Observación do traballo e evolución do alumnado. 
- Entrega de tarefas planificada e sistemática. 
- Probas.  
- Participación no grupo de traballo. 

Instrumentos: 
 
- Resolución de boletíns e cadernos de actividades feitos 

durante a etapa presencial e despois de forma telemática. 
 
- Elaboración de traballos, redaccións, monografías...  
 
- Cuestionarios, probas escritas, resolución de tarefas de 
resposta oral... 
 
- Lista de cotexo. 
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Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A través dos procedementos e instrumentos referidos 
anteriormente, avaliarase: 
 
a) As aprendizaxes desenvolvidas durante a etapa 
presencial. 
 
b) Aprendizaxes de reforzo e recuperación, realizadas neste 
terceiro trimestre pero referidoas á materia vista durante o 
mes presencial, así como de reforzo de obxectivos xerais de 
etapa.  
 
c) Avaliaranse tamén polos procedementos e instrumentos 
anteriores, as actividades de ampliación desenvolvidas neste 
terceiro trimestre co fin de acadar os obxectivos xerais de 
etapa.  
 
d) O alumnado deberá acadar un mínimo de 5 para superar 
o ámbito. 
 
- Para calcular a cualificación terase en conta 
principalmente: 
 

 a entrega en tempo e forma das tarefas. 

 a súa corrección. 

 o resultado das probas realizadas. 
 
- En ningún caso se penalizará a falta de medios 
tecnolóxicos para a realización e entrega de probas e 
tarefas, facilitándose por todos os medios a comunicación e 
interacción co alumnado, así como a realización das 
diversas actividades de aprendizaxe polo medio adecuado 
ás circunstancias persoais de cada alumno/a. 
 
- Para o cálculo da nota deste ámbito realizarase unha 
media ponderada dos dous submódulos integrados nel. O 
submódulo de lingua estranxeira valorarase cun 30% da nota 
final e consecuentemente, o submódulo de lingua galega e 
lingua castelá cun 70% da nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A avaliación extraordinaria de setembro constará dunha 
proba global,que será similar en forma e contido aos exames 
de probas libres para a obtención do título de graduado en 
ESA na que se contemplen os obxectivos xerais de etapa. 
 
O alumno titulará se acada ou supera unha cualificación de 
5 puntos sobre 10 no exame. 
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Alumnado co 
ámbito pendente 

Criterios da avaliación 
 
B2.2. Analizar textos literarios, identificar os trazos dos 
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos 
B2.4. Producir textos expositivos e argumentativos. 
B2.3. Comprender, interpretar e valorar textos expositivos e 
argumentativos. 
B2.8. Planificar producir e revisar textos con adecuación, 
coherencia, cohesión e con respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 
B3.1. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas 
das linguas galega e castelá. 
B3.2. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo 
coa cohesión sintáctica e textual. 
B3.3. Analizar e usar correctamente as normas de 
acentuación. 
B3.4. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías 
gramaticais na elaboración de textos escritos e orais. 
B4.1. Recoñecer os principais elementos na orixe e 
formación da lingua galega. 
B4.2 Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 
B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e 
períodos das literaturas en galego e en castelán desde as 
súas orixes ata o século XX. 
B5.2. Seleccionar, ler e comentar de xeito autónomo textos 
representativos das literaturas en galego e en castelán 
desde a Idade Media ata o século XX e relacionar o seu 
contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de 
cada período 

Criterios de cualificación: 
 
O alumnado que obteñana proba establecida unha nota igual 
ou superior a 5 sobre 10 terá o ámbito aprobado. 
 
Hai que ter en conta que para o cálculo da nota deste ámbito 
realizarase unha media ponderada dos dous submódulos 
integrados nel. O submódulo de lingua estranxeira 
valorarase cun 30% da nota final e consecuentemente, o 
submódulo de lingua galega e lingua castelá cun 70% da 
nota final. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

O alumnado realizará unha proba escrita por medios 
telemáticos o mércores 13 de maio. Recibirán por diferentes 
medios acordados co alumnado, unha proba escrita que 
deberán realizar nun tempo determinado (90 min. máx) e 
entregar ao profesor polo medio establecido. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 
As actividades levadas a cabo durante o 3º trimestre foron 
encamiñadas principalmente á adquisición das competencias 
básicas e aos obxectivos xerais de etapa. 
Hai que lembrar que este módulo é terminal e conduce a 
titulación. Hai que lembrar tamén, que a etapa presencial 
durou apenas un mes, tempo insuficiente para a adquisición 
de aprendizaxes imprescindíbeis. 
 
As actividades centráronse principalmente en: 
 
En lingua galega e lingua castelá: 
 
- Actividades de comprensión escrita: análises de textos de 
diversa tipoloxía.  
 
- Actividades de expresión escrita: creación de textos de 
diferente tipoloxía. 
 
- Actividades de funcionamento da lingua: morfoloxía e 
sintaxe. 
 
- Actividades de educación literaria: comprensión de épocas 
e autores literarios e comentario de textos literarios 
significativos. 
 
En lingua inglesa: 

- Actividades de comprensión escrita: lectura e análise de 

textos axeitados ao seu nivel. 

- Actividades de expresión escrita: creación de textos moi 

sinxelos de diferente tipoloxía. 

- Actividades de adquisición de novo vocabulario e 

consolidación do xa visto. 

- Actividades de gramática, resolución de exercicios básicos 
de tempos verbais e estructuras sintácticas. 

-Actividades de comprensión oral, mediante audios sinxelos 

axeitados ao seu nivel. 
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Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
As circunstancias da suspensión da actividade presencial 
motivaron novas canles de comunicación e traballo 
académico. Resúmense a continuación: 
 
- Alumnado sen conectividade: 
 

   Xa na primeira semana de confinamento, realízase 
unha verificación da conectividade do alumnado e 
detéctanse casos de alumnos que só dispoñen de 
teléfono móbil e con escasas posibilidades de 

interacción telemática. Con este alumnado trabállase 
enviando as tarefas e recursos a través do dispositivo 
móbil mentres non se lle poida subministrar un 
dispositivo máis axeitado. 

 
- Alumnado con conectividade: 
 

 A maioría do alumnado ten conectividade, aínda que 
hai que salientar que esta conectividade é en gran 
medida precaria: a través do teléfono móbil ou con 
equipos obsoletos. Malia todo, este alumnado 
desenvolve durante este terceiro trimestre unha 
aprendizaxe telemática regular e continua. Os 
principais medios de comunicación e traballo son: 

   O correo electrónico. 

   O uso dunha aula virtual onde se presentan as 
actividades, resólvense dúbidas, entréganse as 
tarefas, achéganse recursos de diversa índole... Este 
medio proporciona un feedback constante de 
interacción que facilita a aprendizaxe. 

   Docencia directa e titorial, con periodicidade semanal 
a través de videoconferencia co recurso Webex. 

   Docencia directa a través do teléfono móbil. 
 

Materiais e 
recursos 

- Material elaborado polo profesor: 
 

Durante o 3º trimestre achegóuselle ao alumnado por 
diversos medios telemáticos material elaborado polo profesor 
como: 
 

 Documentos en diferentes formatos electrónicos (pdf, 
docx...) con teoría e práctica para as aprendizaxes. 

 Titoriais en vídeo realizados co recurso Loom. 

 Formularios de Google para a realización de probas e 
cuestionarios. 
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4. Información e publicidade 

 
 
 
Cee, a 9 de maio de 2020. 
 
Os profesores do ámbito de Comunicación: 
 
Sergio Iglesias Rodríguez ((Lingua galega e Lingua castelá) 
Tatiana Corujo Otero (Lingua inglesa) 
 
 
 
 

- Recursos online : 
 

 Videos, páxinas web educativas  

 Dicionarios e enciclopedias online. 

 Plataforma educativa Google Classroom. 

 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

- As modificacións realizadas á programación didáctica do 

ámbito de Comunicación da Educación para as persoas 

adultas, serán comunicadas ao alumnado (todos son 

maiores de idade) a través da páxina web do centro. Así 

mesmo, o profesorado do ámbito comunicou esta 

información ao seu alumnado nunha sesión por 

videoconferencia.  

- Os criterios de avaliación e cualificación tanto do ámbito 

pendente de módulo 3º, como do presente módulo IV, foron 

comunicadas así mesmo a través do correo electrónico e 

nos casos de alumnado sen conectividade, por vía 

telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
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 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

IES FERNANDO BLANCO (CEE) 

      

EDUCACIÓN DE ADULTOS - ÁMBITO SOCIAL 

MÓDULO II 
Maio, 2020           
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1.- Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1     O MEDIO FÍSICO 

B1.1. Percibir e apreciar a 

importancia da protección dos 

espazos naturais. 

B1.1.2. Enumera criterios para 

recoñecer o valor engadido de 

determinados espazos naturais. 

B1.1.3. Expón as achegas de 

determinadas paisaxes ao 

desenvolvemento sustentable e ao 

ben colectivo. 

B1.2. Identificar, describir e 

axuizar a acción humana sobre o 

ambiente e as súas 

consecuencias. 

B1.2.1. Relata diferentes tipos de 

intervención huma- na na natureza 

ao longo da historia. 

B1.2.2. Investiga as causas e as 

consecuencias da acción humana 

sobre a natureza. 

BLOQUE 2     ECONOMÍA E TECNOLOXÍA 

B2.1. Estimar o impacto da 

globalización económica, do 

comercio internacional e dos 

procesos de integración. 

B2.1.1. Define a globalización 

económica e identifica algún dos 

seus factores partindo de pescudas 

na prensa e na internet. 

B2.1.2. Valora o grao de 

interconexión das diferentes 

economías mundiais e aplica a 

perspectiva global para emitir 

xuízos críticos. 

B2.2. Analizar a economía da 

Unión Europea tendo en conta as 

actividades dos diferentes sectores 

detectando desequilibrios 

territoriais. 

B2.2.1. Fundamenta a importancia 

do mercado común europeo desde 

diferentes puntos de vista. 

B2.2.4. Sintetiza as peculiaridades 

da economía da UE. 

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 caí- da do 

Imperio romano ata a Idade 

Moderna: os reinos xermánicos e 

cristiáns, o Imperio bizantino e os 

pobos musulmáns da Idade 

Media.. 

B3.1.2. Expón as características 
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da sociedade feudal. 

B3.5. Explicar a temporalización da 

Idade Moderna, situando os 

principais feitos dos cambios 

históricos en relación coa 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. 

B3.6.2. Valora o legado artístico 
humanista e científico da época e 

mostra interese por coñecer a 
música das diferentes épocas e 
culturas. 

 
2.- Avaliación e cualificación 
 

Avaliación 

Procedementos: 

 
  O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as 

aprendizaxes desenvolvidas durante a etapa presencial 

deste curso (aprox. 1 mes),  e as actividades de reforzo  ou 
ampliación realizadas durante o 3º trimestre.  

 

  A avaliación das actividades realizadas desde  a data de 
inicio do estado de alarma,terán fundamentalmente carácter 
continuo, diagnóstico e formativo e favorecerá a 

continuidade do proceso formativo do alumnado, reforzando 
e consolidando as aprendizaxes anteriores e fomentando 
rutinas de traballo e hábitos de estudo. 

 
Os procedementos concretos de avaliación serán: 
 

- Observación do traballo e evolución do alumnado. 
- Entrega de tarefas planificada e sistemática. 
- Probas.  

- Participación no grupo de traballo. 

Instrumentos: 

 
- Resolución de boletíns e cadernos de actividades feitos 
durante a etapa presencial e despois de forma telemática. 

 
- Elaboración de traballos, redaccións, monografías...  
 

- Cuestionarios, probas escritas, resolución de tarefas de 
resposta oral... 
 

- Lista de cotexo. 

Cualificación final 
Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
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A través dos procedementos e instrumentos referidos 
anteriormente, avaliarase: 

 
a) As aprendizaxes desenvolvidas durante a etapa 
presencial. 

 
b) Aprendizaxes de reforzo e recuperación, realizadas neste 
terceiro trimestre pero referidoas á materia vista durante o 

mes presencial, así como de reforzo de obxectivos xerais de 
etapa.  
 

c) Avaliaranse tamén polos procedementos e instrumentos 
anteriores, as actividades de ampliación desenvolvidas neste 
terceiro trimestre co fin de acadar os obxectivos xerais de 

etapa.  
 
d) O alumnado deberá acadar un mínimo de 5 para superar 

o ámbito. 
 
- Para calcular a cualificación terase en conta 

principalmente: 
 

 a entrega en tempo e forma das tarefas. 

 a súa corrección. 

 o resultado das probas realizadas. 
 
- En ningún caso se penalizará a falta de medios 

tecnolóxicos para a realización e entrega de probas e 
tarefas, facilitándose por todos os medios a comunicación e 
interacción co alumnado, así como a realización das 

diversas actividades de aprendizaxe polo medio adecuado 
ás circunstancias persoais de cada alumno/a. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A avaliación extraordinaria de setembro constará dunha 
proba global, que recollerá os mesmos criterios e estándares 

que na avaliación ordinaria e será realizada de maneira 
presencial se as circunstancias o permiten. De non ser así, 
farase unha proba de xeito telemático.  

O alumno titulará se acada ou supera unha cualificación de 
5 puntos sobre 10 no exame. 
 

Alumnado co 
ámbito pendente 

Non procede, ao non haber alumnado co ámbito 
pendente. 

Criterios da avaliación 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 
As actividades levadas a cabo durante o 3º trimestre foron 

encamiñadas principalmente á adquisición das competencias 
básicas e aos obxectivos xerais de etapa. 
Hai que lembrar que a etapa presencial durou apenas un 

mes, tempo insuficiente para a adquisición de aprendizaxes 
imprescindíbeis. 
 

As actividades centráronse principalmente en: 
 
- Actividades de comprensión: análises de textos de diversa 

tipoloxía.  
 
- Actividades de redacción: creación de textos sobre as 

temáticas relacionadas cos contidos desenvolvidos. 
 
- Pequenas tarefas de investigación sobre as aprendizaxes 

desenvolvidas. 
 
- Cuestionarios sobre as unidades desenvolvidas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
As circunstancias da suspensión da actividade presencial 
motivaron novas canles de comunicación e traballo 

académico. Resúmense a continuación: 
 
- Alumnado sen conectividade: 

 

   Xa na primeira semana de confinamento, realízase 
unha verificación da conectividade do alumnado e 
detéctanse casos de alumnos que só dispoñen de 
teléfono móbil e con escasas posibilidades de 

interacción telemática. Con este alumnado trabállase 
enviando as tarefas e recursos a través do dispositivo 
móbil mentres non se lle poida subministrar un 

dispositivo máis axeitado. 
 
- Alumnado con conectividade: 

 

 A maioría do alumnado ten conectividade, aínda que 
hai que salientar que esta conectividade é en gran 

medida precaria: a través do teléfono móbil ou con 
equipos obsoletos. Malia todo, este alumnado 
desenvolve durante este terceiro trimestre unha 

aprendizaxe telemática regular e continua. Os 
principais medios de comunicación e traballo son: 

   O correo electrónico. 
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4. Información e publicidade 

 
Cee, a 9 de maio de 2020. 

Os profesor do ámbito social: 
Sergio Iglesias Rodríguez 

   O uso dunha aula virtual onde se presentan as 
actividades, resólvense dúbidas, entréganse as 
tarefas, achéganse recursos de diversa índole... Este 
medio proporciona un feedback constante de 

interacción que facilita a aprendizaxe.  

   Docencia directa e titorial, con periodicidade semanal 
a través de videoconferencia co recurso Webex. 

Materiais e 

recursos 

- Material elaborado polo profesor: 
 

Durante o 3º trimestre achegóuselle ao alumnado por 
diversos medios telemáticos material elaborado polo profesor 
como: 

 

 Documentos en diferentes formatos electrónicos (pdf, 
docx...) con teoría e práctica para as aprendizaxes. 

 Formularios de Google para a realización de probas e 
cuestionarios. 

 
- Recursos online : 

 Videos, páxinas web educativas  

 Plataforma educativa Google Classroom. 

 Unidades didácticas da Consellería de Educación. 

 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

- As modificacións realizadas á programación didáctica do 

ámbito de Comunicación da Educación para as persoas 

adultas, serán comunicadas ao alumnado (todos son 

maiores de idade) a través da páxina web do centro. Así 

mesmo, o profesorado do ámbito comunicou esta 

información ao seu alumnado nunha sesión por 

videoconferencia.  

- Os criterios de avaliación e cualificación tanto do ámbito 

pendente de módulo 3º, como do presente módulo IV, foron 

comunicadas así mesmo a través do correo electrónico e 

nos casos de alumnado sen conectividade, por vía 

telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



ÁMBITO DE COMUNICACIÓN. MÓDULO II 

Adaptación didáctica curso 2019-2020 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

 

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

seu caso ampliación) 

 

4. Información e publicidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. No seguinte 

cadro indícanse en vermello os estándares eliminados que se terán en conta no 

vindeiro curso . 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1: Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Comprender e interpretar a intención 

comunicativa de novas de actualidade e de 

informacións de crónicas, reportaxes e 

documentais procedentes dos medios de 

comunicación audiovisual. 

B1.1.1. Comprende e interpreta a intención 

comunicativa dos textos orais dos medios de 

comunicación. 

B1.1.2. Comprende e interpreta a intención 

comunicativa dos medios de comunicación audiovisual. 

B1.1.3. Extrae a intención comunicativa das novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 

documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.2. Participar activamente en situacións 

de comunicación características 

das diferentes tarefas curriculares, 

especialmente para a organización e 

xestión das actividades de aprendizaxe, na 

busca e achega de información, na petición 

de aclaracións. 

B1.2.1. Intervén espontaneamente e expón un punto de 

vista persoal. 

B1.2.2. Contesta a preguntas sobre a propia 

intervención. 

B1.2.3. Formula preguntas e realiza comentarios 

pertinentes perante as intervencións doutros 

interlocutores. 

B1.2.4. Respecta as intervencións dos demais. 

B1.2.5. Participa nas conversacións en grupo 

encamiñadas á expresión, contraste de opinións e toma 

de decisións. 

B1.3. Valorar a interacción como medio 

para ir tendo consciencia dos coñecementos 

e das ideas e para a regulación dos procesos 

de comprensión e expresión propios de 

todo proceso 

de aprendizaxe, tanto en actividades 

individuais como no traballo cooperativo. 

B1.3.1. Recoñece a interacción como medio 

fundamental no seu proceso de aprendizaxe. 

B1.4. Coñecer as diferentes estratexias 

comunicativas que axudan ao inicio, ao 

desenvolvemento e á finalización das 

interaccións. 

B1.4.1. Usa apropiadamente as fórmulas lingüísticas 

traballadas en situacións concretas de comunicación: 

cortesía, acordo, discrepancia. 

 
B1.4.2. Usa apropiadamente claves extralingüísticas, 

axúdase de datos contextuais... 

B1.5. Identificar e seleccionar as 

informacións adecuadas ao obxectivo da 

escoita, cooperación e respecto ante as 

intervencións dos demais e valoración das 

diferentes informacións. 

B1.5.1. Identifica as informacións e os datos relevantes. 

B1.5.2. Identifica expresións habituais que evidencien 

calquera tipo de discriminación. 



B1.6. Coñecer diversos medios de rexistro 

da información. 

B1.6.1. Coñece e utiliza no proceso de escoita diversos 

medios de rexistro da información (táboas, gráficos, 

esquemas...) 

 

B1.7. Recoñecer diferentes textos segundo 

a intencionalidade do emisor. 

 

B1.7.1. Recoñece a diferenza entre textos informativos, 

argumentativos, instrutivos e literarios. 

 

B1.8. Coñecer e aplicar diferentes medios 

audiovisuais e as tecnoloxías da 

información e da comunicación como 

apoio ás súas producións. 

 

B1.8.1. Coñece e aplica como apoio nas súas 

producións orais medios audiovisuais: vídeo, 

presentacións, programas de audio... 

 

B1.9. Activar os coñecementos lingüísticos 

formais desenvolvidos en calquera lingua 

para favorecer a comprensión e produción 

dos textos orais noutras linguas. 

 

B1.9.1. Recoñece as similitudes da aprendizaxe das 

diferentes linguas. 

 

B1.10. Usar correctamente os elementos 

paraverbais e non verbais nunha exposición 

oral. 

 

B1.10.1. Coñece e usa correctamente os elementos 

paraverbais e non verbais nunha exposición oral. 

 

B1.11. Valorar as producións orais 

emitidas cunha prosodia e fonética 

correctas, respectando as normas que rexen 

a interacción oral e aplicando as normas 

sociocomunicativas. 

 

B1.11.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia 

correctas, recoñece os erros nas producións orais 

propias e alleas e propón solucións de mellora. 

 

B1.11.2. Respecta as normas que rexen a interacción 

oral e aplica as normas sociocomunicativas. 

 

B1.12. Valorar positivamente a utilización 

das linguas galega e castelá en todos os 

ámbitos lingüísticos. 

 

B1.12.1. Usa con normalidade as linguas galega e 

castelá en todas situacións. 

 

B1.13. Valorar as normas de cortesía e os 

marcadores lingüísticos das relacións 

sociais coma o uso e selección de formas 

de tratamento, convencións no emprego da 

palabra e estratexias de interacción. 

 

B1.13.1. Usa as normas de cortesía. 

 

B1.13.2. Introduce elementos non explícitos nos 

intercambios comunicativos: actitude da persoa falante, 

ironía... 

 

B1.14. Producir discursos breves e 

comprensibles sobre temas da vida cotiá, 

de interese persoal ou social. 

 

B1.14.1. Participa en conversas informais nas cales 

intercambia información e expresa a súa opinión, fai 

invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou 

instrucións sinxelas. 

  

B1.14.2. Desenvólvese correctamente en situacións da 

vida cotiá que impliquen solicitar unha información ou 

un servizo. 

 

B1.15. Ler en voz alta con dicción, 

entoación e ritmo adecuados á situación 

comunicativa. 

 

B1.15.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo 

adecuados á situación comunicativa. 



Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1. Comprender e interpretar textos 

descritivos. 

B2.1.1. Comprende e interpreta textos descritivos. 

B2.1.2. Identifica, coñece e usa os trazos da linguaxe 

utilizada nos textos descritivos. 

 

B2.2. Comprender e interpretar textos 

xornalísticos. A reportaxe, artigos de opinión, 

editoriais. 

B2.2.1. Comprender, interpretar textos xornalísticos (a 

reportaxe, artigos de opinión, editoriais). 

B2.2.2. Identifica, coñece e usa os trazos da linguaxe 

utilizada de textos xornalísticos: a reportaxe, artigos de 

opinión, editoriais. 

 

B2.3. Comprender e interpretar textos 

dialogados. 

B2.3.1. Comprende e interpreta textos dialogados. 

B2.3.2. Identifica, coñece e usa os trazos da linguaxe 

dos textos dialogados. 

B2.3.3. Identifica, coñece e usa os trazos da linguaxe 

teatral. 

 

B2.4. Crear textos escritos, en formato papel 

ou dixital, utilizando as seguintes estratexias: 

buscar e desenvolver ideas, organizalas, facer 

unha primeira redacción, corrixir, reelaborar o 

texto e preparar a redacción definitiva. 

B2.4.1. Crea textos escritos, en formato papel ou 

dixital, utilizando as seguintes estratexias: busca e 

desenvolve ideas; organiza as ditas ideas e elabora un 

primeiro borrador. 

B2.4.2. Utiliza esquemas ou outros recursos similares 

para ordenar as ideas e estruturar o contido do texto. 

B2.4.3. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal 

segundo requira a situación comunicativa. 

B2.4.4. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos 

esenciais para a cohesión das ideas: conectores textuais 

básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e 

do sintagma verbal. 

B2.4.5. Puntúa o texto en relación coa organización 

oracional e a forma do texto (os parágrafos e a 

distribución e organización das ideas expresadas). 

B2.4.6. Crea textos escritos, en formato papel ou 

dixital, utilizando as seguintes estratexias: elabora 

unha primeira redacción. 

B2.4.7. Crea textos escritos, en formato papel ou 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 



dixital, utilizando as seguintes estratexias: corríxeo 

(conforme as normas ortográficas, morfosintácticas e 

tipográficas), reelabora o texto e prepara a redacción 

definitiva. 

B2.5. Buscar palabras en dicionarios en papel 

ou dixitais, motores de busca da información... 

B2.5.1. Busca palabras (sinónimos, antónimos, 

fraseoloxía...) en dicionarios en papel ou dixitais. 

B2.6. Utilizar de forma guiada a biblioteca 

escolar e outras bibliotecas e as tecnoloxías da 

información e da comunicación como fonte de 

información. 

B2.6.1. Utiliza, con progresiva autonomía, o catálogo 

en liña (OPAC) das bibliotecas. 

B2.7. Producir textos xornalísticos, a partir dun 

modelo, en formato papel ou dixital. 

B2.7.1. Produce textos xornalísticos (reportaxe, artigos 

de opinión) a partir dun modelo, en formato papel ou 

dixital. 

B2.8. Producir textos descritivos en formato 

papel ou dixital. 

B2.8.1. Produce textos descritivos, en formato papel ou 

dixital, sobre temas cotiáns, de forma breve e sinxela. 

B2.9. Producir textos dialogados en formato 

papel ou dixital. 

B2.9.1. Produce textos dialogados en formato papel ou 

dixital. 

B2.10. Elaborar un cómic. B2.10.1. Elabora un cómic respectando as 

características propias (elementos icónicos...) 

B2.11 Usar, con progresiva autonomía, as 

tecnoloxías da información e da comunicación 

para planificar, revisar e mellorar o texto. 

B2.11.1. O traballo presenta: índice, presentación ou 

introdución, desenvolvemento, conclusión e 

bibliografía. 

B2.11.2. Usa, con progresiva autonomía, as tics para 

planificar, revisar e mellorar o texto. 

B2.12. Presentar os textos escritos, tanto en 

formato papel coma en formato dixital, 

evitando calquera erro gramatical, ortográfico 

ou tipográfico. 

B2.12.1. Presenta os textos escritos, tanto en formato 

papel coma en formato dixital, evitando calquera erro 

gramatical, ortográfico ou tipográfico. 

B2.13. Valorar a escrita como fonte de 

coñecemento académico e das experiencias. 

B2.13.1. Produce textos nas linguas galega e castelá 

fóra do ámbito académico. 

B2.14. Recoñecer a importancia individual e 

colectiva do dominio do texto escrito. 

B2.14.1. Recoñece a importancia individual e colectiva 

do dominio do texto escrito. 

B2.15. Valorar a actitude positiva ante a 

produción escrita nas linguas galega e castelá. 

B2.15.1. Valora positivamente a produción escrita nas 

linguas galega e castelá. 

B2.16. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe 

cunha actitude activa e de mellora. 

B2.16.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de 

revisión e mellora das producións propias. 



Bloque 3: Funcionamento da lingua 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B3.1. Coñecer as diferentes características da 

linguaxe oral e escrita. 

B3.1.1. Coñece as características da linguaxe oral e escrita. 

B3.2. Coñecer as diferenzas entre a linguaxe 

formal e informal. 

B3.2.1. Coñece as diferenzas entre a linguaxe formal e 

informal. 

B3.3. Recoñecer e usar a fonética das linguas 

galega e castelá. 

B3.3.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas 

propios das linguas galega e castelá. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e 

morfolóxicas. 

B3.4.1. Recoñece e usa as regras da acentuación (agudas, 

graves e esdrúxulas) e do til diacrítico. 

B3.4.2. Recoñece e aplica as normas de uso do LL e do Y en 

lingua castelá. 

B3.4.3. Recoñece e aplica as normas de uso do G e do J en 

lingua castelá. 

B3.4.4. Recoñece e aplica as normas de uso do S e do X nas 

linguas galega e castelá. 

B3.5. Analizar e usar correctamente a 

puntuación de acordo coa cohesión textual. 

B3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a 

cohesión textual. 

B3.6. Usar, con progresiva autonomía, os 

correctores ortográficos dos procesadores de 

texto. 

B3.6.1. Usa, con progresiva autonomía, os correctores 

ortográficos dos procesadores de texto. 

B3.7. Recoñecer, explicar e usar con corrección 

as categorías gramaticais seguintes: pronomes 

persoais átonos, verbo, preposición, adverbio e 

conxunción. 

B3.7.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 

(pronomes persoais átonos, verbo, preposición, adverbio 

e conxunción) nos textos, utiliza este coñecemento para 

corrixir erros. 

B3.8. Comprender e utilizar estratexias para 

inducir as regras de concordancia e as funcións 

sintácticas de suxeito e predicado. 

B3.8.1. Coñece as funcións sintácticas do suxeito e 

predicado, utiliza este coñecemento para corrixir erros. 

B3.9. Coñecer expresións e vocabulario de uso 

frecuente, referido a obxectos do contorno 

inmediato, situacións e actividades cotiás e 

necesidades básicas. 

B3.9.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para 

expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

B3.10. Recoñecer e usar correctamente as 

relacións de sinonimia, polisemia e antonimia. 

B3.10.1. Recoñece e usa correctamente sinónimos, 

antónimos e palabras polisémicas. 

B3.11. Comprender o significado das palabras 

en toda a súa extensión para recoñecer e 

diferenciar os usos obxectivos dos subxectivos. 

B3.11.1. Diferencia os compoñentes denotativos e 

connotativos no significado das palabras dentro dunha frase 

ou dun texto oral ou escrito. 

B3.12. Recoñecer que cada lingua posúe o seu 

propio funcionamento e ao mesmo tempo 

presenta coincidencias coas linguas romances. 

B3.12.1. Recoñece o funcionamento propio de cada lingua e, 

ao mesmo tempo, as coincidencias coas linguas romances. 



B3.13. Recoñecer, usar e explicar os nexos e 

conectores textuais (espaciais, temporais, de 

oposición e de contraste) e os principais 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais coma léxicos. 

B3.13.1. Recoñecer e usar mecanismos de referencia 

externa: a deíxe, e de referencia interna: a anáfora, a catáfora 

e a elipse. 

 
B3.13.2. Recoñecer e usar nexos e conectores espaciais, 

temporais, de oposición e de contraste. 

B3.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe 

cunha actitude activa e de mellora. 

B3.14.1. Acepta positivamente as correccións e valóraas 

como elemento básico na súa aprendizaxe. 

Bloque 4: Lingua e sociedade 

B4.1. Coñecer a realidade plurilingüe de 

España, a distribución xeográfica das súas 

linguas e dos dialectos, as súas orixes 

históricas e algúns dos seus trazos 

diferenciais. 

B4.1.1. Localiza nun mapa as linguas de España e 

explica algunha das súas características diferenciais, 

comparando varios textos; recoñece as súas orixes 

históricas e describe algúns dos seus trazos 

diferenciais. 

B4.2. Describir a diversidade lingüística no 

mundo, en Europa e na Península Ibérica. 

B4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, 

en Europa e na Península Ibérica. 

B4.3. Coñecer e valorar as variedades da 

lingua castelá na Península Ibérica. 

B4.3.1. Coñece a evolución da lingua castelá e as súas 

variantes dialectais. 

B4.4. Coñecer a situación da lingua castelá 

en América do Sur. 

B4.4.1. Coñece as orixes históricas da lingua castelá en 

América e as súas principais áreas xeográficas. 

B4.5. Valorar a lingua como o grande 

medio de comprensión e participación da 

historia colectiva e individual. 

B4.5.1. Valora a lingua como o gran medio de 

comprensión e participación da historia colectiva e 

individual. 

B5.1. Ler con regularidade obras literarias. B5.1.1. Le con regularidade obras literarias. 

B5.2. Valorar o uso dos elementos propios 

de cada xénero literario, o punto de vista 

empregado e o uso estético da linguaxe. 

B5.2.1. Describe o uso dos elementos propios de cada 

xénero literario, o punto de vista empregado e o uso 

estético da linguaxe nos textos literarios. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente e 

facer audicións de poemas recitados ou 

cantados, determinar o tema principal, a 

estrutura xeral e pór de relevo os principais 

recursos estilísticos. 

B5.3.1. Le expresiva e comprensivamente e fai 

audicións de poemas recitados ou cantados, determina 

o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os 

principais recursos estilísticos. 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente 

textos narrativos breves, localizando e 

describindo os elementos estruturais e 

formais máis salientables: punto de vista, 

tempo, espazo e personaxes principais. 

B5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos 

narrativos breves, localiza e describe os elementos 

estruturais e formais máis salientables: punto de vista, 

tempo, espazo e personaxes principais. 



 

B5.5. Ler dramatizada e 

comprensivamente, visionar pezas teatrais 

e recoñecer os compoñentes e 

procedementos que caracterizan os 

subxéneros. 

B5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona 

pezas teatrais e recoñece os compoñentes e 

procedementos que caracterizan os subxéneros. 

B5.6. Ver e analizar outras linguaxes 

estéticas: o cine. 

B5.6.1. Visiona e analiza películas. 

B5.6.2. Recoñece os diferentes subxéneros 

cinematográficos. 

B5.7. Comparar textos pertencentes a 

diferentes xéneros e subxéneros, 

sinalando as coincidencias e diferenzas, 

tanto estruturais coma formais. 

B5.7.1. Compara textos pertencentes aos diferentes 

xéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto 

estruturais coma formais. 

B5.7.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero 

pero a diferentes subxéneros, sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma 

formais. 

B5.8. Analizar textos literarios, identificar 

os trazos dos subxéneros e a funcionalidade 

dos recursos retóricos. 

B5.8.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, 

identifica os trazos dos subxéneros e a funcionalidade 

dos recursos retóricos. 

B5.9. Producir, logo de planificación, 

valoracións persoais sobre as obras 

traballadas na aula. 

5.9.1. Analiza o contido das obras literarias traballadas, 

seguindo as pautas dadas: narrador, eu lírico, 

elementos do relato... 

B5.9.2. Desenvolve unha valoración persoal do texto 

lido, planificando o seu contido e argumentando sobre 

os aspectos que chamaron máis a súa atención. 

B5.10. Escribir textos de intención estética 

servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos 

traballados na aula. 

B5.10.1. Escribe textos de intención estética 

servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e 

dos recursos retóricos traballados na aula. 

B5.11. Servirse, seguindo unhas pautas 

orientadoras, dos fondos e recursos que 

ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, 

para a realización de traballos e cita 

axeitada destes. 

B5.11.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, 

dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a realización de traballos e 

cita axeitada destes. 

B5.12. Valorar a lectura como fonte de 

pracer. 

B5.12.1. Goza coa lectura de textos literarios. 



2.- Avaliación e cualificación. 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

         A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión 

das actividades lectivas presenciais será mediante tarefas e probas realizadas 

nun tempo axustado ao contido. 

 Un 50% da nota corresponderá as tarefas que se entregan de forma 

semanal, dentro do prazo establecido para resolvelas. 

 Un 40% corresponderá ao resultado das probas realizadas a distancia: 

tarefas para as que contarán cun tempo limitado; o alumnado saberá 

a hora á que vai recibir o “control”, e terá que devolvelo no prazo 

establecido. 

 Un 10% corresponderá á valoración da actitude, do seguimento das 

clases a distancia, do interese amosado… 

 

Cualificación final 

Teriamos dúas notas de cada alumna ou alumno:  

 a media dos controis realizados no mes de docencia presencial, nas 

materias nas que se fixera algún control. 

 a nota correspondente ás aprendizaxes desenvolvidas a partir da 

suspensión das actividades lectivas presenciais.  

A nota final sería o resultado da media entre estas dúas notas. 

        A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial só 

poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado.  

     Sen embargo, o alumnado que deixou de participar dende a suspensión 

das clases, e polo tanto non continuou nen coas actividades de reforzo nen 

coa materia nova que fomos traballando, enon asistiu a clase nen entregou 

os traballos demandados, terá que realizar probas das dúas linguas, así como 

entregar os traballos que se lle requiran. 

      Así,  aos alumnado que obteña na fase non presencial unha nota máis 

baixa que a súa media dos controis da etapa presencial, manterán esta 

última. Mais se na etapa non presencial a nota é un NP, terá que facer probas 

finais. 

     Finalmente, o alumnado que coa nota correspondente ao mes presencial 

teña a materia suspensa, pero nesta última fase non presencial obteña unha 

nota mínima dun 5, aprobará a materia e promocionará ao módulo III. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro consistirá nunha proba que recolla o traballado tanto 

no tempo de ensinanzas presenciais coma non presenciais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Metodoloxías e actividades do 3º trimestre. 

 

Alumnado de 

materia pendente 

do módulo I 

O alumnado co módulo I pendente realizará unha proba correspondente á 

avaliación extraordinaria de maio, que realizará no momento e coa duración 

indicadas. 

Criterios de cualificación: Os criterios das avaliacións pendentes serán os da 

programación establecida ao principio do curso. 

Ningunha materia pode ter unha cualificación inferior a 3 para se realizar a 

media entre materias e determinar se se supera o ámbito. 

 

 

O alumnado que ten algunha materia sen superar do módulo I recibiu 

información da data na que realizar unha proba con tempo delimitado a fin 

de superar dito módulo. Do mesmo xeito,  fíxose un recordatorio da materia 

a avaliar, do modelo da proba, e das condicións nas que terá lugar. 

 

 

 

 



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

seu caso, ampliación)  

Actividades  

       Na primeira quincena da situación de confinamento, as actividades 

foron de repaso dos coñecementos adquiridos durante o período lectivo 

presencial, e reforzo de coñecementos do módulo I necesarios para poder 

continuar. 

En todas as materias propuxéronse actividades de lectura, visionado de 

materiais audiovisuais e resolución de tarefas, tanto das unidades 

didácticas da consellería, como materiais de reforzo. Asimesmo, a 

lectura obrigada dun libro, entregado antes da suspensión das clases 

presenciais. 

       As actividades transmítense ao alumnado a través do classroom, e as 

tarefas recíbense polo mesmo medio, ou correo electrónico, tanto en 

formato dixital coma fotos do traballo resolto nun caderno, dado que hai 

alumnado que traballa só co móbil. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

      Sempre que sexa posible, haberá algunha clase vía WebEx, onde se 

aclararán aspectos que poidan suscitar dúbidas e se traballará 

conxuntamente na resolución de exercicios de diferente tipoloxía.  

      Sen embargo, e dadas as dificultades de conexión nalgúns casos, o 

máis frecuente é a comunicación por classroom, e vía telefónica cada 

semana, e cada vez que alguén demanda unha explicación por non 

entender a que teñen por escrito. 

     Todo o alumnado ten acceso a Internet, mais non todo dispón de 

ordenador, polo que se ten en conta este aspecto para non demandar algo 

que non poidan resolver por motivos de medios. 

     As tarefas teñen unha data de entrega; cando non se reciba nese 

tempo, procederase a lembrar a necesidade de facelo, e a ofertar a 

resolución de dúbidas se as houbese. 

Materiais e recursos 

Continuamos coas unidades didácticas da consellería, mais algún recurso da 

aula virtual de ies San Clemente, así como documentos de exercicios e teoría 

de elaboración propia.  

Nas tarefas requeridas inclúense visionado de películas, de documentais, de 

informativos e de publicidade, para a súa análise gramatical, reflexión, 

comprensión, resumo, … 



 

4.- Información e publicidade.  

 A información sobre o xeito de proceder dende a suspensión das actividades 

lectivas presenciais envíase ao alumnado por correo electrónico, a través de classroom e 

mediante contacto telefónico. 

 A publicidade das variacións na avaliación final, así como nas datas de 

realización das probas para a mesma, se fará do mesmo xeito, e mais a través da web do 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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: Comprensión oral 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

básicas máis axeitadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e 

as ideas principais ou os detalles relevantes do 

texto: anticipación do contido xeral do que se 

escoita coa axuda de elementos verbais e non 

verbais e uso dos coñecementos previos sobre a 

situación (quen fala a quen, con que intencións, 

onde e cando) que dan lugar a inferencias do 

significado baseadas no contexto. 

 
B1.1.1. Aplica as estratexias de escoita activa para 

a comprensión (global ou específica) das 

mensaxes recibidas, sen necesidade de entender 

todos os seus elementos.  

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información 

esencial, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais moi breves e sinxelos, 

transmitidos de viva voz ou por medios técnicos 

e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 

informal e estándar, e que versen sobre asuntos 

habituais e concretos relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses en 

contextos cotiáns predicibles ou relativos a áreas 

de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, 

público e educativo e sobre aspectos 

socioculturais básicos dos países en que se fala a 

lingua estranxeira, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e non dificulten a mensaxe, 

se poida volver escoitar o dito ou pedir 

confirmación e se conte con apoio visual ou 

cunha clara referencia context 

B1.2.1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados de xeito lento e 

claro (p.e., cambio de porta de embarque nun 

aeroporto, información sobre actividades nun 

hotel…), sempre que as condicións acústicas 

sexan boas e o son non estea distorsionado. 

 

B1.2.2. Entende o esencial do que se lle di en  

transaccións e xestións cotiás sinxelas e 

estruturadas (p.e., en hoteis, tendas, restaurantes,  

farmacias e consulta do doutor,estacións e aeroportos, 

centros de lecer, de estudos ou traballo). 

B1.2.3. Comprende, nunha conversación informal, 

descricións e narracións sobre asuntos prácticos 

da vida diaria, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente e se o interlocutor está 

disposto a repetir ou reformular o dito.  

B1.2.4. Comprende as ideas principais de presentación 

s e proxectos (en formato papel ou dixital) sinxelos  

e ben estruturados sobre temas familiares ou do  

seu interese (p.e., lecer, familia, fogar, deporte, etc.)  

e sobre aspectos socioculturais básicos dos países  

en que se fala coa lingua estranxeira,  

a condición de que conten con imaxes e ilustracións 

e se fale de xeito lento e claro.  
 

B1.3. Incorporar á comprensión do texto os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 

básicos, concretos e significativos adquiridos 

sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, 

celebracións), as condicións de vida (vivenda, 

contorno), as relacións interpersoais (familiares, 

B1.3.1. Na propia lingua, identifica aspectos 

socioculturais básicos dos países en que se fala a 

lingua estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas diversas culturas, se é o 

caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos 

e valoracións etnocéntricas.  
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de amizade, académicas), o comportamento 

(xestos habituais, uso da voz, contacto físico) e 

as convencións sociais (normas de cortesía, 

costumes e tradicións) dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, identificando diferenzas e 

semellanzas nos aspectos culturais máis visibles 

dos devanditos países e da propia cultura.  
B1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas principais do texto (p. e., unha 

demanda de información ou unha orde) e un 

repertorio limitado dos seus expoñentes máis 

comúns e habituais, así como dos patróns 

discursivos básicos (p. e., inicio e peche da 

conversa, ou os puntos dunha narración 

esquemática)  

B1.4.1. Identifica un repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns propios do seu nivel e 

dos patróns discursivos básicos para entender as 

funcións comunicativas das mensaxes orais 

directas ou recibidas mediante formato 

electrónico.  

B1.5. Recoñecer os significados máis comúns 

asociados ás estruturas sintácticas básicas 

propias da comunicación oral.  

B1.5.1. Recoñece e comprende as estruturas 

morfosintácticas básicas en oracións sinxelas de 

situacións habituais e de contido predicible 

asociadas ás funcións comunicativas propias do 

seu nivel.  
B1.6. Recoñecer un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a asuntos cotiáns 

e temas habituais e concretos relacionados cos 

propios intereses, experiencias, estudos e 

ocupacións.  

B1.6.1. Recoñece un vocabulario oral básico e 

suficiente para comprender textos sinxelos propios 

do seu nivel educativo  

B1.7. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos de uso común, e 

recoñecer os significados e intencións 

comunicativas xerais relacionados con estes  

B1.7.1. Identifica patróns fonéticos e de entoación 

moi básicos e evidentes que axudan a entender o 

sentido xeral da mensaxe.  

 Bloque 2: Expresión oral 
B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

axeitadas para producir monólogos ou diálogos 

breves e de estrutura simple e clara, empregando, 

entre outros, fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, 

procedementos como a adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira lingua, ou o uso de 

elementos léxicos aproximados se non se dispón 

doutros máis precisos.  

B2.1.1. Emprega estratexias de comunicación 

básicas para producir textos orais breves e para 

participar en conversas, amosando interese e 

comprensión e empregando estratexias de 

compensación para suplir as carencias na lingua 

estranxeira.  

B2.2. Producir textos monolóxicos breves e 

comprensibles sobre temas cotiáns ou do seu 

interese e sobre aspectos socioculturais básicos 

dos países en que se fala a lingua estranxeira e 

relacionarse de xeito sinxelo en intercambios 

claramente estruturados, tanto en conversacións 

cara a cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha 

linguaxe sinxela, en que se dá, se solicita e se 

intercambia información sobre temas de 

importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou 

de interese persoal, e se xustifican brevemente os 

motivos de determinadas accións e plans, aínda 

que ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, 

resulten evidentes as pausas e a reformulación 

para organizar o discurso e seleccionar 

B2.2.1. Realiza presentacións e proxectos breves e 

sinxelos, previamente preparados e ensaiados, de 

acordo cun guión sinxelo e con apoio visual (en 

formato dixital ou papel), sobre temas cotiáns e do 

seu interese ou sobre aspectos socioculturais 

básicos dos países da lingua estranxeira, usando 

estruturas sinxelas e básicas. 
B2.2.2. Desenvólvese con expresións básicas en  
xestións e transaccións cotiás sinxelas, como son 
as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras,  
a saúde e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento)   

B2.2.3. Participa en conversacións informais cara 

a cara, por teléfono ou outros medios técnicos, en 

que establece contacto social, intercambia 

información, fai invitacións e ofrecementos, pide 

e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
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expresións e estruturas, e o interlocutor teña que 

solicitar ás veces que se lle repita a mensaxe.  
instrucións.  

B2.3. Incorporar á produción do texto 

oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos adquiridos sobre a vida 

cotiá (hábitos, horarios, actividades, 

celebracións), as condicións de vida 

(vivenda, contorno), as relacións 

interpersoais (familiares, de amizade, 

académicas), o comportamento (xestos 

habituais, uso da voz, contacto físico) e 

as convencións sociais (normas de 

cortesía, costumes e tradicións) dos 

países onde se fala a lingua estranxeira, 

respectando as convencións 

comunicativas máis elementais e 

identificando diferenzas e semellanzas 

nos aspectos culturais máis visibles dos 

devanditos países e da propia cultura  

B2.3.1. Na propia lingua, identifica aspectos 

socioculturais básicos dos países en que se fala a 

lingua estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas diversas culturas, se é o 

caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos 

e valoracións etnocéntricas.  

B2.4. Levar a cabo as funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, empregando un 

repertorio limitado dos seus expoñentes máis 

comúns e dos patróns discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto de xeito sinxelo.  

B2.4.1. Emprega un repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns e habituais propios do 

seu nivel para realizar as funcións comunicativas 

demandadas, así como os patróns discursivos máis 

frecuentes para o propósito comunicativo  
B2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas básicas de uso 

habitual, aínda que se sigan cometendo erros 

básicos de xeito sistemático, p.e., nos tempos 

verbais ou na concordancia.  

B2.5.1. Comunica con eficacia, empregando 

adecuadamente estruturas morfosintácticas básicas 

e de escasa complexidade para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel.  

B2.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral suficiente para 

comunicar información en situacións 

cotiás e habituais.  

B2.6.1. Emprega un vocabulario oral básico e 

suficiente para producir textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo.  

B2.7. Pronunciar e entoar de xeito 

intelixible, pero con evidente influencia 

da primeira lingua, aínda que se cometan 

erros de pronunciación sempre que non 

interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar 

repeticións de cando en vez.  

B2.7.1. Exprésase con certa claridade, aínda que 

con clara influencia da lingua materna, usando 

unha entoación e pronuncia comprensible, 

aceptándose as pausas e vacilacións frecuentes.  

 Bloque 3: Comprensión escrita 
B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas (identificación do tema 

dun texto coa axuda de elementos 

textuais e non textuais, uso dos 

coñecementos previos sobre o tema, 

inferencia de significados polo contexto 

e polo apoio visual, por comparación de 

palabras ou frases similares nas linguas 

que xa coñecen etc.), para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e as ideas principais, ou os 

detalles relevantes do texto.  

B3.1.1. Aplica estratexias de lectura comprensiva, 

recoñecendo os trazos básicos e o contido global 

do texto, sen necesidade de entender todos os seus 

elementos.  
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B3.2. Identificar o tema, o sentido xeral, as 

ideas principais e información específica 

en textos, tanto en formato impreso como 

en soporte dixital, breves e ben 

estruturados, escritos en lingua estándar 

ou nun rexistro informal, que traten de 

asuntos cotiáns ou do seu interese e de 

aspectos socioculturais básicos dos 

países en que se fala a lingua estranxeira, 

e que conteñan estruturas sinxelas e un 

léxico de uso común.  

B3.2.1. Capta a información esencial e 

localiza información específica en 

material informativo sinxelo e breve como 

notas e carteis en lugares públicos, menús, 

horarios, catálogos, listaxes de prezos, 

anuncios, publicidade, folletos turísticos, 

programas culturais ou de eventos, 

presentacións escritas ou proxectos etc.  
B3.2.2. Comprende correspondencia persoal  
breve e sinxela, en calquera formato, en que  
se fala dun mesmo; se describen persoas,  
obxectos e lugares; se narran acontecementos 
presentes, e se expresan sentimentos e desexos  
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.  

B3.2.3. Entende o esencial e os puntos 

principais de noticias e artigos breves en 

xornais e revistas, en páxinas web e 

noutros materiais de referencia 

previamente seleccionados, que traten 

temas adecuados ao seu nivel, que lle 

sexan familiares ou sexan do seu interese 

e nos cales os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos compoñen grande 

parte da mensaxe. 
B3.2.4. Comprende o esencial de historias breves, sinxelas, ben estruturadas e adecuadas ao seu nivel e identifica os personaxes principais, a condición de que a 

imaxe e a acción conduzan gran parte do  
argumento (cómics, relatos breves ou lecturas  
adaptadas).  

 

B3.3. Incorporar á comprensión do texto os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos adquiridos sobre a vida 

cotiá (hábitos, horarios, actividades, 

celebracións), as condicións de vida 

(vivenda, contorna), as relacións 

interpersoais (familiares, de amizade, 

académicas) e as convencións sociais 

(normas de cortesía, costumes e 

tradicións) dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, identificando 

diferenzas e semellanzas nos aspectos 

culturais máis visibles dos devanditos 

países e da propia cultura.  

B3.3.1. Na propia lingua, identifica aspectos 

socioculturais básicos dos países en que se 

fala a lingua estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas diversas culturas, 

se é o caso, do resto do alumnado, 

evitando estereotipos e valoracións 

etnocéntricas.  

B3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como dos patróns 

discursivos de uso frecuente relativos á 

organización textual (introdución do 

tema, desenvolvemento e cambio 

temático, e peche do texto).  

B3.4.1. Identifica un repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns propios do seu 

nivel e dos patróns discursivos básicos 

para entender as funcións comunicativas 

das mensaxes escritas en calquera 

formato.  

B3.5. Aplicar á comprensión do texto o 

coñecemento dos constituíntes e as 

estruturas sintácticas básicas propias da 

comunicación escrita, así como os seus 

B3.5.1. Recoñece e comprende as estruturas 

morfosintácticas básicas asociadas ás 

funcións comunicativas propias do seu 

nivel.  
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significados asociados.  
B3.6. Recoñecer un repertorio limitado de 

léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotiáns e temas habituais e 

concretos relacionados cos propios 

intereses, experiencias, estudos e 

ocupacións.  

B3.6.1. Recoñece un vocabulario escrito 

básico e suficiente para comprender textos 

sinxelos propios do seu nivel educativo.  

B3.7. Recoñecer as principais convencións 

ortográficas, tipográficas e de 

puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (p. e., &, €, @, 

₤), e os seus significados asociados.  

B3.7.1. Recoñece algunhas das características 

e convencións propias da linguaxe escrita, 

discrimina o uso e significado da 

ortografía e a puntuación e distingue o 

significado e a utilidade dos símbolos de 

uso común.  
Bloque 4: Expresión escrita 

B4.1. Coñecer e aplicar as estratexias básicas 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple (por 

exemplo, copiando formatos, fórmulas e 

modelos convencionais propios de cada 

tipo de texto, identificando as ideas 

pertinentes e necesarias, pondo unha idea 

principal en cada parágrafo etc.).  

B4.1.1. Desenvolve estratexias estruturadas de 

composición, seguindo modelos propios 

de cada tipo de texto, elaborando un 

borrador previo, empregando dicionarios 

impresos ou enliña e correctores 

ortográficos, e realizando unha revisión 

final.  

B4.2. Elaborar, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre temas cotiáns ou de 

interese persoal e sobre aspectos 

socioculturais básicos dos países en que 

se fala a lingua estranxeira, nun rexistro 

informal e estándar  

B4.2.1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para inscribirse nun 

ximnasio, matricularse nun obradoiro ou 

curso)  
B4.2.2. Escribe notas e mensaxes (SMS,  
WhatsApp, chats), nos cales se fan breves 
comentarios ou se dan instrucións e  
indicacións relacionadas con actividades e  
situacións da vida cotiá e do seu interese.  

B4.2.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p.e., en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal, respectando as convencións e 

normas de cortesía e da netiqueta. 
B4.2.4. Elabora textos e presentacións ou  
proxectos breves e sinxelos (en formato dixital ou papel), sobre temas cotiáns ou do seu interese ou sobre aspectos socioculturais básicos dos países da lingua 

estranxeira, usando estruturas doadas e básicas.  
 

B4.2.5. Escribe correspondencia persoal na 

cal se establece e mantén o contacto social 

(p. e., con amizades e colegas de traballo 

noutros países), se intercambia 

información, se fala de temas cotiáns ou 

do seu interese ou se dan instrucións e 

indicacións. 
B4.3. Incorporar á produción do texto escrito 

os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos dos países onde 

se fala a lingua estranxeira adquiridos (p. 

e., as convencións sobre o inicio e o 

 
 
B4.3.1. Na propia lingua, identifica aspectos 

socioculturais básicos dos países en que se 
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peche dunha carta a persoas coñecidas), 

identificando diferenzas e semellanzas 

nos aspectos culturais máis visibles dos 

devanditos países e da propia cultura.  

fala a lingua estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas diversas culturas, 

se é o caso, do resto do alumnado, 

evitando estereotipos e valoracións 

etnocéntricas.  
B4.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, 

empregando un repertorio limitado dos 

seus expoñentes e dos patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto de xeito sinxelo.  

B4.4.1. Emprega un repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns e habituais 

propios do seu nivel para realizar as 

funcións comunicativas demandadas, así 

como os patróns discursivos básicos máis 

frecuentes para o propósito comunicativo.  

B4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual.  

B4.5.1. Elabora textos breves e sinxelos, 

empregando adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas básicas para realizar as 

funcións comunicativas propias do seu 

nivel.  
B4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral suficiente para 

comunicar información en situacións 

cotiás e habituais.  

B4.6.1. Emprega un vocabulario escrito 

básico e suficiente para producir textos 

sinxelos propios do seu nivel educativo.  

4.7. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con 

razoable corrección palabras ou frases 

curtas que se empregan regularmente ao 

falar pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada.  

4.7.1. Amosa interese pola boa presentación 

dos textos escritos e aplica, de xeito 

elemental e con posibilidade de erros que 

non impidan a comprensión, os signos de 

puntuación básicos, as regras ortográficas 

básicas, así como as convencións 

ortográficas máis habituais na redacción 

de textos en soporte electrónico.  



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das 
actividades lectivas presenciais será mediante tarefas. 

 Un 50% da nota corresponderá as tarefas que se entregan de 
forma semanal. Dispoñen de 6 días para entregalas. 

 Outro 50% corresponderá a dúas ocasións nas que realizarán   
unha serie actividades para as que terán un límite de tempo de 
1h. Nesta sección, non se avaliarán as tarefas que se entreguen 
fóra de prazo sen xustificante. 

 

Instrumentos: Cada tarefa recibirá unha nota sobre 10. 

Cualificación 
final 

Teríamos dúas notas de cada alumno:  

 a media dos controis realizados no mes de docencia presencial  

 a nota correspondente ás aprendizaxes desenvolvidas a partir da 
suspensión das actividades lectivas presenciais.  
A nota final sería o resultado da media entre estas dúas notas. 

Evidentemente, a avaliación das actividades realizadas na fase non 
presencial só poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado.  
Polo tanto, aos alumnos que obteñan na fase non presencial unha nota 
máis baixa que a súa media dos controis da etapa presencial, manterán 
esta última. 
Finalmente, os alumnos que coa nota correspondente ao mes presencial 
teñan a materia suspensa, pero nesta última fase non presencial 
obteñan unha nota mínima dun 5, aprobarán. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro consistirá nunha serie de exercicios de gramática e 
léxico, un exercicio de comprensión oral outro de comprensión escrita e 
unha actividade de expresión escrita. 

 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 
 
Criterios de avaliación: N/A 
 
 
 
 

Criterios de cualificación: N/A 
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 12 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades serán por unha banda de repaso dos coñecementos 
adquiridos durante o período lectivo presencial, pero tamén se 
ampliarán certos conceptos que se consideren esenciais para 
reforzar a competencia lingüística na lingua estranxeira. 
As actividades serán de diverso tipo e cubrirán tanto aspectos 
gramaticais,  léxicos como de produción e comprensión de textos 
orais e escritos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Sempre que sexa posible, haberá unha sesión semanal de clase vía 
WebEx, onde se aclararán aspectos gramaticais que poidan suscitar 
dúbidas e se traballará conxuntamente na resolución de exercicios 
de diferente tipoloxía.  
Todos os alumnos teñen acceso a Internet, polo que as actividades 
se subirán á plataforma de traballo (Classroom ) .Para os que non 
dispoñan de ordenador, aceptarase a fotografía dos exercicios 
realizados a man.  
 

Os alumnos disporán de 6 días para a realización da(s) tarefa(s) 
proposta(s) cada mércores. Se por calquera razón xustificada, alguén 
non puidese cumprir co prazo fixado, emitirase unha prórroga. 

Materiais e recursos 

Utilizarase material de diversas fontes como por exemplo o Essential 
English Grammar in Use ou English Vocabulary in Use (Elementary). Tamén 
empregaremos audios de Youtube (obviamente adaptados ao nivel) e 
material elaborado pola profesora. 
Os recursos mínimos que se necesitan para realizar as tarefas son conexión 
a internet e un móbil/ ordenador/tablet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Método de contacto cos alumnos será a través de Google Classroom 
e do correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. A Historia 
 
 
 
 

 

 B1.1 Analizar as relacións entre o bloque de USA 
e a URSS para comprender o concepto da “Guerra 
Fría”. 
 
 
 
 

B1.1 Analizar as relacións entre o bloque de USA e a 
URSS para comprender o concepto da “Guerra Fría”. 
 
B1.1 Analizar as relacións entre o bloque de USA e a 
URSS para comprender o concepto da “Guerra Fría”. 
 
 
 

 
B1.2 Organizar os feitos máis importantes da 
descolonización de posguerra no século XX e 
comprender os límites da descolonización e da 
independencia nun mundo desigual. 
 
 
 
 
 

B1.2.1 Describe os feitos relevantes do proceso 
descolonizador. 
 
B1.2.2 Distingue contextos diferentes do mesmo 
proceso.Por exemplo:África subsahariana (anos 50 e 
60) e a India. 
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B1.3Contrastar as vantaxes e inconvenientes da 
evolución económica, política, social e cultural dos 
grandes bloques políticos do século XX e as 
consecuencias inmediatas e posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 

B1.3.1Relaciona a organización política coa evolución 
social, económica e cultural dos dous grandes 
sistemas socioeconómicos de finais do S.XX. 
 
 
B1.3.2 Desenvolve unha actitude crítica ante os 
diferentes enfoques dun mesmo feito histórico, 
analizando e contrastando as fontes de información. 
 
B1.3.3 Sopesa as consecuencias positivas e os 
problemas que xeran as diferentes posturas para 
tomar decisións políticas e económicas. 
 

B1.4.1 Analizar o establecemento da ditadura en 
España, a súa evolución e consecuencias. 
 
 

B1.4.1 Coñece o proceso que conduxo a Guerra Civil e 
a Ditadura. 

B1.4.2 Coñecer os principias feitos que conduciron 
ao cambio político e social na España despois 
de1975,e distintas interpretacións sobre ese 
proceso. 
 
 

B1.4.2 Describe a situación da posguerra durante a 
ditadura española na relación con outros contextos 
similares. 
 
B1.4.3 Enxuiza as consecuencias do réxime ditatorial 
en España no S.XX. 
 
B1.4.4 Elabora unha cronoloxía de acontecementos 
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fundamentais da transición española. 
 

B1.4.5 Valora os acertos do proceso de 
democratización en España. 
 
B1.4.6 Analiza feitos e acontecementos conflitivos na 
España democrática. 
 
 

B1.5 Definir a globalización e identificar algúns dos 
seus factores.Identificar algúns dos cambios 
fundamentais que supón a revolución tecnolóxica.  
 
 

B1.5 Busca na prensa novas sobre algún sector con 
relacións globalizadas e elabora argumentos a favor e 
en contra. 

 

B1.6 Interpretar procesos a medio prazo de 
cambios económicos, sociais e políticos a nivel 
mundial. 
 
 

B1.6.2 Comprende os pros e contras do estado de 
benestar. 
 

B1.7. Coñecer as causas e consecuencias 
inmediatas do colapso da URSS e outros 
rexímenes socialistas. 
 
 

B1.8.1Comprende as causas da constitución da Unión 
Europea. 
 
B1.8.2 Discute sobre a situación actual da Unión 
Europea e o seu futuro. 
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Bloque 2. Iniciación á actividade emprendedora e 
empresarial 
 
 
 
 

 

B2.1 Describir as calidades persoais e as 
destrezas asociadas á iniciativa emprendedora, 
analizando os requisitos de distintos postos de 
traballo e actividades empresariais. 

B2.1.1 Identifica as cualidades persoais, as actitudes, 
as aspiracións e a formación propias das persoas con 
iniciativa emprendedora, e describe a actividade 
dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de 
traballo e benestar social. 
 
 
B2.1.2 Investiga con medios telemáticos as áreas de 
actividade profesional da súa contorna,os tipos de 
empresa que as desenvolven e os postos de traballo 
en cada unha, razoando os requisitos para o 
desempeño profesional en cada un deles. 
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B2.2 Tomar decisións sobre o itinerario vital propio 
comprendendo as posibilidades de emprego, o 
auto emprego e a carreira profesional en relación 
coas habilidades persoais e as alternativas de 
formación e aprendizaxe ao longo da vida. 

B2.2.1 Deseña un proxecto de carreira profesional 
propia relacionando as posibilidades do ámbito coas 
calidades e as aspiracións persoais e valorando a 
opción do autoemprego e a necesidade de formación 
ao longo da vida. 
 
B2.2.2 Desenvolve habilidades sociais e actúa de 
acordo con actitudes e valores democráticos. 
 
 
B2.2.3 Fórmase para mellorar o seu benestar 
individual e contribuír á cohesión social. 
 

B2.3 Actuar como futuro/a traballador/a 
responsable coñecendo os seus dereitos e 
deberes como tal, valorando a acción do Estado e 
da Seguridade Social na protección da persoa 
empregada, e comprendendo a necesidade de 
protección dos riscos laborais.  
 
  

B2.3.1 Identifica as normas e as institucións que 
interveñen nas relacións entre os/as traballadores/as e 
as empresas,en relación co funcionamento do 
mercado de traballo. 
 
B2.3.2 Distingue os dereitos e as obrigas que se 
derivan das relacións laborais, e compróbaos en 
contratos de traballo e documentos de negociación 
colectiva. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Exercicios prácticos  e probas escritas presentadas por correo  
electrónico, aula virtual ou foto-whatsap. 
 

Instrumentos: 
Parte presencial: 
 Exame realizado antes 13/03. 
Test de preguntas curtas para recuperar esta materia anterior ó 13/03. 
 
Parte traballada  a partires do 13/03: 
Resumos  vídeos. 
Elaboración dunha noticia de xornal. 
Opinión persoal de lecturas e acontecementos. 
Redaccións. 
 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso 
 
A cualificación final virá dada pola nota numérica obtida da proporción seguinte: 
 Nota da materia traballada antes do 13/03...............70% (Bloque 1-A  historia). 
Tarefas  da materia traballada en confinamento....... 30% (Bloque 2-Actividade 
emprendedora e empresarial). 
Para a titulación atenderase a: 
    -Nota final  superior a 4. 
    -Ser considerado polo equipo docente como "apto". 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Pendente da evolución da situación de retorno  as aulas. 
Proba presencial de volver o centro. 
Tarefa con entrega prefixada e publicada polo centro  para o exame 
(polos medios adaptados ás posibilidades dos alumnos). 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Os  existentes na programación Social 3 
exceptuando os que tiveran  aprobados durante o curso. 
 
 
 

Criterios de cualificación:   
Materia aprobada durante o curso social 3 mantense a nota obtida. 
Esta parte contará o 70% da nota final. 
Materia non aprobada durante o curso social 3 deberá facer tarefa e a 
súa puntuación contará un 30% da nota final. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
Dúas tarefas escritas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Clase a través de webex. 
Envío de videos  e película. 
Lectura dun libro (voluntaria) 
Cuestionario  a través de calquera das canles de comunicación abertas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Uso de webex  

Uso de correo electrónico 

Apertura de aula virtual do centro 

Grupo de whatsap 

Teléfonos persoais 

Materiais e recursos 

Unidades didácticas epa Xunta de Galicia 

Materiais e recursos  IES San Clemente educación a distancia. 

Vídeos e película youtube. 

Aula virtual do centro 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mensaxes  no correo electrónico. 
Publicación na aula virtual do centro. 
Mensaxes de whatsap para alumnado que usa esta canle. 
Todo o alumnado é maior de idade, non se informa as familias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO. MÓDULO II 

Adaptación didáctica curso 2019-2020 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

 

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

ampliación) 

 

4. Información e publicidade.  
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Unidade Didáctica 1. Números e álxebra  
B1.1. Coñecer e utilizar propiedades e novos 

significados dos números en contextos de 

paridade, divisibilidade e operacións 

elementais, mellorando así a comprensión do 

concepto e dos tipos de números. 

B1.1.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 

expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con 

potencias. 

B1.1.2. Realiza operacións de conversións entre números 

decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e 

simplifica fraccións, para aplicalo  na resolución  de 

problemas. 

B1.1.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para 

simplificar cálculos e representar números moi grandes e moi 

pequenos. 

B1.1.4. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, 

decimais e fraccionarios con eficacia, mediante cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios 

tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando 

a xerarquía das operacións. 

B1.2. Utilizar diferentes estratexias (emprego 

de táboas, obtención e uso da constante de 

proporcionalidade, redución á unidade, etc.) 

para obter elementos descoñecidos nun 

problema a partir doutros coñecidos en 

situacións da vida real nas que existan 

variacións porcentuais e magnitudes directa ou 

inversamente proporcionais. 

B1.2.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade 

numérica (como o factor de conversión ou cálculo de 

porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións 

cotiás. 

B1.2.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen 

magnitudes que non son directa nin inversamente 

proporcionais. 

B1.3. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando os patróns e leis xerais que os 

rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para 

expresalos, comunicalos e realizar predicións 

sobre os seu comportamento ao modificar as 

variables, e operar con expresións alxébricas. 

B1.3.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de 

cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou 

regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. 

B1.3.2.   Identifica   propiedades   e leis xerais a partir do 

estudo de procesos numéricos recorrentes ou  cambiantes, 

exprésaas  mediante     a    linguaxe alxébrica e utilízaas para 

facer predicións. 

B1.3.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as 

propiedades das operacións para transformar expresións. 

B1.4. Utilizar a linguaxe alxébrica para 

simbolizar e resolver problemas mediante 

a formulación de ecuacións de primeiro e 

segundo grao, aplicando para a súa resolución 

métodos alxébricos, contrastando os resultados 

obtidos. 

B1.4.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número ou uns 

números é ou son solución desta. 

B1.4.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real 

mediante ecuacións de primeiro e  segundo grao, resultado 

obtido. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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Unidade Didáctica 2. Xeometría 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.1. Recoñecer o significado aritmético 

do teorema de Pitágoras (cadrados de 

números e ternas    pitagóricas)    e o 

significado xeométrico (áreas de 

cadrados) construídos sobre os lados) e 

empregalo para resolver problemas 

xeométricos. 

B2.1.1. Comprende o significado aritmético e xeométrico 

do teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de 

ternas pitagóricos ou a comprobación do teorema 

construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo 

rectángulo. 

B2.1.2. Resolve problemas relacionados con distancias, 

perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en 

contextos da vida real, utilizando as ferramentas 

tecnolóxicas, unidades e as técnicas xeométricas máis 

apropiadas. 

B2.2. Analizar e identificar figuras 

semellantes, calculando a escala ou razón 

de semellanza e a razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de corpos semellantes. 

B2.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de 

semellanza e a razón de superficie e volume de figuras 

semellantes. 

B2.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida 

cotiá sobre planos, mapas  e outros contextos  de 

semellanza. 

B2.3. Analizar corpos xeométricos

 (cubos, ortoedros,prismas, 

pirámides, cilindros, conos e esferas) e 

identificar os seus elementos característicos 

(vértices, arestas,caras, desenvolvementos 

planos, seccións ao cortar con planos, 

corpos obtidos mediante seccións, 

simetrías,etc.). 

B2.3.1. Analiza e identifica as características de corpos 

xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica axeitada. 

B2.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos 

xeométricos a partir de cortes con planos, mentalmente e 

utilizando os medios tecnolóxicos axeitados. 

B2.4. Resolver problemas que leven 

consigo  o cálculo de lonxitudes, superficies 

e volumes do mundo físico,utilizando 

propiedades, regularidades e relacións dos 

poliedros. 

B2.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o 

cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, 

utilizando  as linguaxes xeométricas e alxébrica axeitada. 

B2.4.2. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas de 

xeometría dinámica. 

 

Unidade Didáctica 3. Funcións 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B3.1. Manexar as formas de presentar unha 

función (linguaxe habitual, táboa numérica, 

gráfica e ecuación), pasando dunhas 

formas a outras e elixindo a mellor delas en 

función do contexto. 

B3.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha 

función a outras e elixe a máis adecuada en función do 

contexto. 

B3.2. Comprender o concepto de función e 

recoñecer, interpretar e analizar as gráficas 

funcionais. 

B3.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha 

función. 

B3.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa,recoñecendo 

as súas propiedades máis características. 

B.3.3. Recoñecer, representar e analizar 

as funcións lineais e afíns, e utilizalas para 

resolver problemas. 

B3.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir 

da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a 

pendente da recta correspondente. 

B3.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a 

partir da gráfica ou táboa de valores. 

B3.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación 

lineal existente entre dúas magnitudes e 

represéntaa. 
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Unidade Didáctica 4. Estatística  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B4.1. Formular preguntas axeitadas 

para coñecer as características de 

interese dunha poboación e recoller, 

organizar e presentar datos relevantes 

para respondelas, utilizando os 

métodos estatísticos apropiados e as 

ferramentas adecuadas, organizando 

os datos en táboas e construíndo 

gráficas, calculando os parámetros 

relevantes e obtendo conclusións 

razoables a partir dos resultados 

obtidos. 

B4.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e 

individuo desde o punto de vista da estatística, entende 

que as mostras se empregan para obter información da 

poboación cando son representativas, e aplícaos a 

casos concretos. 

B4.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de 

variables estatísticas, tanto cualitativas comocuantitativas. 

B4.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de 

variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e 

interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e 

acumuladas, e represéntaos graficamente. 

B4.1.4.  Calcula  a  media  aritmética, a mediana 

(intervalo mediano) e a moda (intervalo modal), e 

emprégaos para interpretar un conxunto de datos elixindo  

o  máis  axeitado,  e  para resolver problemas. 

B4.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos 

en medios de comunicación e outros ámbitos da 

vida cotiá. 

B4.2.Utilizar ferramentas 

tecnolóxicas para organizar datos, 

xerar gráficas estatísticas, calcular 

parámetros relevantes e comunicar os 

resultados obtidos que respondan ás 

preguntas formuladas    previamente 

sobre a situación estudada. 

B4.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas 

para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular 

as medidas de tendencia central. 

B4.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para comunicar información sobre unha 

variable estatística analizada. 
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Unidade Didáctica 5. A Materia (I) (9 sesións) 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B5.1. Recoñecer as propiedades 

xerais e características específicas 

da materia e relacionalas coa súa 

natureza e as súasaplicacións. 

B5.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 

características a materia, utilizando estas últimas para 

a caracterización de substancias. 

B5.1.2. Describe a determinación experimental do volume 

e da masa dun sólido, realiza asmedidas correspondentes e 

calcula a súa densidade. 

B5.2. Identificar sistemas 

materiaiscomo substancias puras ou 

mesturas e valorar a importancia e 

as aplicacións de mesturas de 

especial interese. 

B5.2.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso 

cotián en substancias puras e mesturas, especificando neste 

último caso se trata de mesturas 

homoxéneas,heteroxéneasou coloides. 

B5.2.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 

composición de mesturas homoxéneas deespecial 

interese. 

B5.2.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de 

disolucións, describe o procedemento seguido e o material 

utilizado, determina a concentración e 

exprésaa en gramos/litro 

B5.3. Propor métodos de separación 

dos compoñentes dunha mestura e 

aplicalos no laboratorio. 

B5.3.1. Deseña métodos de separación de mesturas 

segundo as propiedades características das substancias que 

as compoñen, describe o material de 

laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso. 

B5.4 Xustificar as 

propiedades dos diferentes estados 

de agregación da materia e os seus 

cambios de estado, a través do 

modelocinético-molecular. 

B5.4.1.  Xustifica  que  unha substancia pode presentarse 

en distintos estados de agregación dependendo das 

condicións  de  presión  etemperatura nas que se atope. 

B5.4.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e 

sólidos. 

B5.4.3. Describe os cambios de estado da materia e 

aplícaos á interpretación de fenómenos cotiáns. 

B5.4.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha 

substancia os seuspuntos defusión e ebulición, e 

identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias. 

 

Unidade Didáctica 6. A Materia (II) 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B6.1. Recoñecer que os modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos das distintas teorías 

e a necesidade da súa utilización 

para a interpretación e 

comprensión da estrutura interna 

damateria. 

B6.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o 

número másico, utilizando o modelo planetario. 

B6.1.2. Describe as características das partículas 

subatómicas básicas e a súa localización no átomo. 

B6.1.3. Relaciona a notación AZX co número atómico e o 

número másico, determinando o número de cada un dos 

tipos de partículas subatómicas básicas. 



 

—

21— 

B6.2. Interpretar a ordenación dos 

elementos na Táboa Periódica e 

recoñecer os máis relevantes a 

partir dos seus símbolos. 

B6.2.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en 

grupos e períodos na TáboaPeriódica. 

B6.3. Relacionar as propiedades 

dun elemento coa súa posición na 

Táboa Periódica e a súa 

configuración electrónica. 

B6.3.1. Relaciona as principais propiedades de metais, non 

metais e gases nobres coa súa posición na Táboa Periódica 

e coa súa tendencia a formar ións, tomando como 

referencia o gas nobre máis próximo. 

B6.4. Analizar a utilidade científica 

e tecnolóxica dos isótopos 

radioactivos. 

B6.4.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta 

aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos 

residuos orixinados e as solucións 

para a xestión dos mesmos. 

B6.5. Interpretar os distintos tipos 

de enlace químico a partir da 

configuración electrónica dos 

elementos implicados e a súa 

posición naTáboa 

Periódica. 

B6.5.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para 

predicir a estrutura e fórmula dos compostos iónicos e 

covalentes. 

B6.6. Describir como se unen os 

átomos para formar estruturas máis 

complexas e explicar as 

propiedades das 

agrupaciónsresultantes. 

B6.6.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do 

átomo correspondente, utilizando a notación 

adecuada para a súa representación. 

B6.6.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse 

para formar moléculas interpretando este feito en 

substancias de uso frecuente e calcula as súas masas 

moleculares. 

B6.7. Xustificar as 

propiedades dunha substancia a 

partir da natureza do seu enlace 

químico. 

B6.7.1.    Explica    as    propiedadesde 

substancias    covalentes,    iónicas  e 

metálicas en función das interaccións entre os seus átomos 

ou moléculas. 

B6.7.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a 

teoría dos electróns libres e relaciónaa coas propiedades 

características dos 

metais. 

B6.7.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que 

permitan deducir o tipo de enlace presente nunha 

substancia 

descoñecida. 

 

Unidade Didáctica 7. Os Cambios (9 sesións) 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B7.1. Distinguir entre cambios 

físicos e químicos mediante a 

realización de experiencias sinxelas 

que poñan de manifesto se se 

forman ou non novas substancias. 

B7.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en 

accións da vida cotiá en función de que haxa ou non 

formación de novas substancias. 

B7.1.2. Describe o procedemento de realización de 

experimentos sinxelos nos que se manifeste a formación de 

novas substancias e recoñece que se trata de cambios 

químicos. 

B7.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 

sinxelas. 
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B7.2. Caracterizar as reaccións 

químicas como cambios dunhas 

substancias noutras. 

B7.2.1. Identifica cales son os reactivos e os produtos de 

reaccións químicas sinxelas interpretando a 

representación esquemáticadunha reacción química. 

B7.3. Identificar ácidos e bases, 

coñecer o seu comportamento 

químico e medir a súa fortaleza 

utilizando indicadores e o 

pH-metro dixital. 

B7.3.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para 

describir o comportamento químico de ácidos e bases. 

B7.3.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 

disolución 

utilizando a escala de pH. 

B7.4. Realizar experiencias de 

laboratorio nas que teñan lugar 

reaccións de síntese, combustión 

e neutralización, interpretando os 

fenómenosobservados. 

B7.4.1. Deseña e describe o procedemento de realización 

dunha volumetría de neutralización entre un ácido forte e 

unha base forte 

,interpretando os resultados. 

B7.4.2. Planifica unha experiencia, e describe o 

procedemento a seguir no laboratorio, que demostre que 

nas reaccións de combustión se produce dióxido de carbono 

mediante a 

detección deste gas. 

B7.4.3. Realiza algunha experiencia de laboratorio nas que 

teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou 

neutralización. 

B7.5. Valorar a importancia das 

reaccións de síntese, combustión e 

neutralización en procesos 

biolóxicos, aplicacións cotiás e na 

industria, así como a súa 

repercusión medioambiental. 

B7.5.1. Describe as reaccións de síntese industrial do 

amoníaco e do ácido sulfúrico, así como os usos destas 

substancias naindustria 

química. 

B7.5.2. Valora a importancia das reaccións de combustión 

na xeración de electricidade en centrais térmicas, 

na automoción e na respiración celular. 

B7.5.3. Describe casos concretos de  reaccións de 

neutralización de importancia biolóxica eindustrial. 

B7.6. Recoñecer a importancia da 

química na obtención de novas 

substancias e a súa importancia na 

mellora da calidade de vida das 

persoas. 

B7.6.1. Clasifica algúns produtos de uso 

cotián en función da súa procedencia natural ou sintética. 

B7.6.2. Identifica e asocia produtos procedentes da 

industria química coa súa contribución á mellora da 

calidade de vida das persoas. 

B7.7. Valorar a importancia da 

industria química na sociedade e a 

súa influencia no medio 

ambiente. 

B7.7.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e 

colectivo, para mitigar os problemas medioambientais de 

importanciaglobal. 

B7.8. Identificar os 

diferentes tipos de enerxía postos 

de manifesto en fenómenos cotiáns 

e en experiencias sinxelas 

realizadas no laboratorio 

B7.8.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de 

producir cambios e identifica os diferentes tipos de enerxía 

que se poñen de manifesto en situacións cotiás explicando 

as transformacións       dunhas     formas noutras. 
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Unidade Didáctica 8. O Movemento 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B8.1. Aplicar os procedementos 

científicos para  determinar 

magnitudes e expresar os resultados 

co erro correspondente. 

B8.1.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades 

utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de 

Unidades e a notación científica para expresaros 

resultados correctamente. 

B8.1.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas 

da vida cotiá empregando o material e instrumentos 

apropiados e expresa os resultados correctamente no

 Sistema Internacional deUnidades. 

B8.2. Recoñecer os materiais e 

instrumentos básicos presentes no 

laboratorio de Física e de Química; 

coñecer e respectar as normas de 

seguridade e de eliminación de 

residuos para a protección do medio 

ambiente. 

B8.2.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes 

utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e 

instalacións, interpretando o seu significado. 

B8.2.2. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a 

realización de experiencias, respectando as normas 

deseguridade e identificando actitudes e medidas de 

actuación preventivas. 

B8.3. Comprobar a necesidade de 

usar vectores para a definición 

dedeterminadas magnitudes. 

B8.3.1. Identifica unha determinada magnitude como 

escalar ou vectorial e describe os elementos que definen a 

esta última. 

B8.4. Relacionar as magnitudes 

fundamentais coas derivadas a través 

de ecuacións de magnitudes. 

B8.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula 

aplicando a ecuación de dimensións aos dous membros. 

B8.5. Xustificar o carácter relativo 

do movemento e a necesidade dun 

sistema de referencia e de vectores 

para describilo adecuadamente, 

aplicando o anterior árepresentación 

de distintos tipos de desprazamento. 

B8.5.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 

desprazamento e velocidade en distintos tipos de 

movemento, utilizando un sistema de referencia. 

B8.6. Establecer a velocidade 

dun corpo como a relación entre o 

espazo percorrido e o tempo 

investido en percorrelo. 

B8.6.1.   Determina,experimentalmente ou a través de 

aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo 

interpretando o resultado. 

B8.6.2. Realiza cálculos para resolver problemas 

cotiánsutilizando o concepto de velocidade media. 

B8.7. Diferenciar entre velocidade 

media e instantánea a partir de 

gráficas espazo/tempo e 

velocidade/tempo, e deducir o 

valor da aceleraciónutilizando 

estas últimas. 

B8.7.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir 

das representacións gráficas do espazo e da velocidade en 

función do tempo. 

B8.7.2. Xustifica se un movemento é acelerado  ou non a 

partir das representacións gráficas do espazo e da 

velocidade en función do tempo. 

B8.8. Distinguir os 

conceptos de velocidade media e 

velocidade instantánea xustificando a 

súa necesidade segundo o tipo de 

movemento. 

B8.8.1. Clasifica distintos tipos de  movementos en 

función da  súa traxectoria e a súavelocidade. 

B8.8.2 Xustifica a insuficiencia do valor medio da 

velocidade nun estudo cualitativo do movemento rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A), 

razoando o concepto de velocidade instantánea. 
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2.- Avaliación e cualificación. 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

         A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión 

das actividades lectivas presenciais será mediante tarefas e probas realizadas 

nun tempo axustado ao contido. 

 Un 50% da nota corresponderá as tarefas que se entregan de forma 

semanal, dentro do prazo establecido para resolvelas. 

 Un 40% corresponderá ao resultado das probas realizadas a distancia: 

tarefas para as que contarán cun tempo limitado; o alumnado saberá 

a hora á que vai recibir o “control”, e terá que devolvelo no prazo 

establecido. 

 Un 10% corresponderá á valoración da actitude, do seguimento das 

clases a distancia, do interese amosado… 

 

Cualificación final 

Teriamos dúas notas de cada alumna ou alumno:  

 a media dos controis realizados no mes de docencia presencial, nas 

materias nas que se fixera algún control. 

 a nota correspondente ás aprendizaxes desenvolvidas a partir da 

suspensión das actividades lectivas presenciais.  

A nota final sería o resultado da media entre estas dúas notas. 

        A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial só 

poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado.  

     Sen embargo, o alumnado que deixou de participar dende a suspensión 

das clases, e polo tanto non continuou nen coas actividades de reforzo nen 

coa materia nova que fomos traballando, enon asistiu a clase nen entregou 

os traballos demandados, terá que realizar probas das dúas linguas, así como 

entregar os traballos que se lle requiran. 

      Así,  aos alumnado que obteña na fase non presencial unha nota máis 

baixa que a súa media dos controis da etapa presencial, manterán esta 

última. Mais se na etapa non presencial a nota é un NP, terá que facer probas 

finais. 

     Finalmente, o alumnado que coa nota correspondente ao mes presencial 

teña a materia suspensa, pero nesta última fase non presencial obteña unha 

nota mínima dun 5, aprobará a materia e promocionará ao módulo III. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro consistirá nunha proba que recolla o traballado tanto 

no tempo de ensinanzas presenciais coma non presenciais. 
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3.- Metodoloxías e actividades do 3º trimestre. 

 

Alumnado de 

materia pendente 

do módulo I 

O alumnado co módulo I pendente realizará unha proba correspondente á 

avaliación extraordinaria de maio, que realizará no momento e coa duración 

indicadas. 

Criterios de cualificación: Os criterios das avaliacións pendentes serán os da 

programación establecida ao principio do curso. 

Ningunha materia pode ter unha cualificación inferior a 3 para se realizar a 

media entre materias e determinar se se supera o ámbito. 

 

 

O alumnado que ten algunha materia sen superar do módulo I recibiu 

información da data na que realizar unha proba con tempo delimitado a fin 

de superar dito módulo. Do mesmo xeito,  fíxose un recordatorio da materia 

a avaliar, do modelo da proba, e das condicións nas que terá lugar. 
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

Actividades  

       Na primeira quincena da situación de confinamento, as actividades 

foron de repaso dos coñecementos adquiridos durante o período lectivo 

presencial, e reforzo de coñecementos do módulo I necesarios para poder 

continuar. 

En todas as materias propuxéronse actividades de lectura, visionado de 

materiais audiovisuais e resolución de tarefas, tanto das unidades 

didácticas da consellería, como materiais de reforzo. Asimesmo, a 

lectura obrigada dun libro, entregado antes da suspensión das clases 

presenciais. 

       As actividades transmítense ao alumnado a través do classroom, e as 

tarefas recíbense polo mesmo medio, ou correo electrónico, tanto en 

formato dixital coma fotos do traballo resolto nun caderno, dado que hai 

alumnado que traballa só co móbil. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

      Sempre que sexa posible, haberá algunha clase vía WebEx, onde se 

aclararán aspectos que poidan suscitar dúbidas e se traballará 

conxuntamente na resolución de exercicios de diferente tipoloxía.  

      Sen embargo, e dadas as dificultades de conexión nalgúns casos, o 

máis frecuente é a comunicación por classroom, e vía telefónica cada 

semana, e cada vez que alguén demanda unha explicación por non 

entender a que teñen por escrito. 

     Todo o alumnado ten acceso a Internet, mais non todo dispón de 

ordenador, polo que se ten en conta este aspecto para non demandar algo 

que non poidan resolver por motivos de medios. 

     As tarefas teñen unha data de entrega; cando non se reciba nese 

tempo, procederase a lembrar a necesidade de facelo, e a ofertar a 

resolución de dúbidas se as houbese. 

Materiais e recursos 

Continuamos coas unidades didácticas da consellería, mais algún recurso da 

aula virtual de ies San Clemente, así como documentos de exercicios e teoría 

de elaboración propia.  

Nas tarefas requeridas inclúense visionado de documentais, experimentos moi 

sinxelos na casa (observación-dedución-descrición …), … 
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4.- Información e publicidade.  

 A información sobre o xeito de proceder dende a suspensión das actividades 

lectivas presenciais envíase ao alumnado por correo electrónico, a través de classroom e 

mediante contacto telefónico. 

 A publicidade das variacións na avaliación final, así como nas datas de 

realización das probas para a mesma, se fará do mesmo xeito, e mais a través da web do 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 



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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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Bloque  1,6  POLINOMIOS
1,2,1
1,2,2
1,2,3
1,2,4
1,2,5
1,3,1

Lista de cotexo  Tarefas
proba escrita, exame

Bloque  2  Xeometría 
2,1,1
2,1,2
2,2,1
2,3,1

Lista de cotexo    Tarefas
proba escrita, exame

Bloque 3   Funcións
3,1,1
3,1,2
3,2,1
3,3,1
3,4,1

Lista de cotexo Tarefas

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Debido a proclamación do estao de ALARMA polo goberno central modifícase a programación didáctica deste curso.No momento no que se decretou estábamos 

a realizar os contidos correspondentes ao tema álxebra, exáctamente rematando o punto 1,6 polinomios. 

Unha vez que tivemos disponible a plataforma Webex. Decidiuse, falando co alumnado que dispón de conexión e equipo informáticos correctos, manter 

exactamente a programación e o horario previsto ao longo do curso. Polo que non se cambiou nada a programación. Tendo en conta que na posta en 

funcionamento non se avanzou ao ritmo previsto. O que fai que non vexamos o bloque 4.

Neste caso o proceso de avaliación é máis complexo que en outros cursos porque implica a titulación e non temos máis que un mes útil dende que comenzou 

este módulo.

Tras pensalo moito e vendo a inxustiza que supón as distintas condicións que ten este alumnado preferiuse realizar dúas probas escritas e diarimente un 

exercicio como tarefa que presentarán por Whatsapp. De tal forma que as tarefas válen ata un 30% da nota e as probas escritas un 35% cada unha.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

 Tarefa diária que presentan por Whatsapp

Instrumentos: listas de cotexo

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
As tarefas xunto coa asistencia a clase ata un 30% e cada un dos exames 
35%.

Proba
extraordinaria
de setembro

S proba extraordinaria de setembro farese previsiblemente de forma 
presencial no centro. Sobre os contidos das 2 unidades didácticas 
primeiras.

Alumnado de
materia

pendente

 Unha alumna

Proba escrita a realizar o día 14 de maio.

Non hai.



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

Actividades  Clases a través de webex

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 Todo o alumnado deste grupo dispón de conexión a internet. Tan 

solo unha alumna non ten manexo ofimático para desenvolverse 

polo tanto realiza a conexión por Whatsapp.

Materiais e recursos

Os mesmos dos que dispoñíamos na aula

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_un

idade_1_gal.pdf

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_un

idade_  2  _gal.pdf

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_un

idade_3_gal.pdf

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 6 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_1_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_1_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_2_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_2_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_2_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_2_gal.pdf


4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Se lles enviará ao correo electrónico e publicarase na web do 
centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 8 DE 6 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



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

Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la 
formación y la evolución de las galaxias
Exponer la organización del Universo y del sistema solar, así como 
algunas de las concepciones que sobre este sistema planetario se han 
tenido a lo largo de la historia.
Reconocer y contrastar hechos que muestren la Tierra como un planeta
cambiante.
Clasificar e integrar los procesos geológicos más importantes de la 
historia de la Tierra.
Comprender y comparar los modelos que explican la estructura y la 
composición de la Tierra
Integrar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la 
teoría de la tectónica de placas.
Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de 
la litosfera y relacionarlos con su situación en mapas terrestres.
Conocer y describir las hipótesis sobre el origen de la vida y las pruebas 
de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.
Describir la hominización e interpretar la importancia del yacimiento de
Atapuerca en el conocimiento de la evolución humana.
Describir los elementos y compuestos que forman parte de los seres 
vivos y los niveles de organización de la materia.
Reconocer que todos los seres vivos están formados por células, 
caracterizadas por realizar funciones vitales: nutrición, relación y 
reproducción.
Identificar las funciones de las estructuras celulares.
Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo 
celular.
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Formular e identificar los tipos de división celular (en la mitosis y en la 
meiosis) y revisar su significado e importancia biológica.
Comprender e ilustrar cómo se expresa la información genética: 
cromosomas y genes.
Valorar y reconocer el papel de las mutaciones en la diversidad 
genética y comprender la relación entre mutación y evolución.
Formular los principios básicos de la herencia y reconocer su base 
cromosómica.
Conocer cómo se produce la herencia del sexo e identificar algunas 
enfermedades hereditarias, su prevención y su repercusión social.
Identificar las técnicas de la ingeniería genética y del proceso de 
clonación.
Reconocer las aplicaciones de la clonación y de los organismos 
modificados genéticamente (OMG) y valorar sus aplicaciones.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Actividades e formularios con exercicios sobre os 
contidos estudados.
Proba escrita sobre os contidos (telemática).

Instrumentos: Lista de cotexo e examen.

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso:
40 % as actividades.
10 % asistencia as videoconferencias.
60 % proba escrita.

Proba
extraordinaria
de setembro

Proba escrita sobre os contidos estudados.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades 

- Actividade sobre a orixe e a evolución da terra e da vida.
- Formulario Estrutura e dinámica da terra.
- Formulario a orixe e a evolución da vida.
- Actividades sobre a célula.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía é expositiva mediante conexión por videoconferencia e 
compartindo contidos elaborados polo docente cos alumnos. Despois, propóñense 
actividades para resolver os alumno. Os alumnos contarán con  asistencia por parte
do docente vía correo, videoconferencia, watsapp e incluso teléfono.

Materiais e recursos - Aplicación Cisco Webex.
- Correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Serán informados vía correo e videoconferencia.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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. 

Adaptación DA 

PROGRAMACIÓ

N Didáctica. 

cURSO 

2019/2020 
 

cENTRO: IES FERNANDO 

BLANCO 

CURSO: EPA 4 

MATERIA: AMBITO 

CIENTÍFICO TECNOLÓXICO 

DEPARTAMENTO: 

TECONOLOXÍA 

DATA: 3 DE MAIO 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 
Bloque  1,6  POLINOMIOS 

1,2,1 
1,2,2 
1,2,3 
1,2,4 
1,2,5 
1,3,1 

Lista de cotexo  Tarefas 
proba escrita, exame 

Bloque  2  Xeometría  
2,1,1 
2,1,2 
2,2,1 
2,3,1 

 
 

Lista de cotexo    Tarefas 
proba escrita, exame 

Bloque 3   Funcións 
3,1,1 
3,1,2 
3,2,1 
3,3,1 
3,4,1 

 

Lista de cotexo Tarefas 
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Debido a proclamación do estao de ALARMA polo goberno central modifícase a programación didáctica deste curso.No momento no que se decretou estábamos 

a realizar os contidos correspondentes ao tema álxebra, exáctamente rematando o punto 1,6 polinomios.  

Unha vez que tivemos disponible a plataforma Webex. Decidiuse, falando co alumnado que dispón de conexión e equipo informáticos correctos, manter 

exactamente a programación e o horario previsto ao longo do curso. Polo que non se cambiou nada a programación. Tendo en conta que na posta en 

funcionamento non se avanzou ao ritmo previsto. O que fai que non vexamos o bloque 4. 

Neste caso o proceso de avaliación é máis complexo que en outros cursos porque implica a titulación e non temos máis que un mes útil dende que comenzou 

este módulo. 

Tras pensalo moito e vendo a inxustiza que supón as distintas condicións que ten este alumnado preferiuse realizar dúas probas escritas e diarimente un 

exercicio como tarefa que presentarán por Whatsapp. De tal forma que as tarefas válen ata un 30% da nota e as probas escritas un 35% cada unha. 

 

 



 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Tarefa diária que presentan por Whatsapp 
 
 

Instrumentos: listas de cotexo 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
As tarefas xunto coa asistencia a clase ata un 30% e cada un dos exames 
35%. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

S proba extraordinaria de setembro farese previsiblemente de forma 
presencial no centro. Sobre os contidos das 2 unidades didácticas 
primeiras. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 Unha alumna 
 
 

 
Proba escrita a realizar o día 14 de maio. 
 
 

Non hai. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades   Clases a través de webex 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Todo o alumnado deste grupo dispón de conexión a internet. Tan 

solo unha alumna non ten manexo ofimático para desenvolverse 

polo tanto realiza a conexión por Whatsapp. 

Materiais e recursos 

Os mesmos dos que dispoñíamos na aula 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_un

idade_1_gal.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_un

idade_2_gal.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_un

idade_3_gal.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_1_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_1_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_2_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_2_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_2_gal.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/act_modulo_4_unidade_2_gal.pdf
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Se lles enviará ao correo electrónico e publicarase na web do 
centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 

Adaptación 

DA 

PROGRAMACI

ÓN Didáctica. 

cURSO 

2019/2020 
 

cENTRO: I.E.S. fernando 

blanco 

CURSO: E.P.a. 

MATERIA: Ámbito 

científico tecnolóxico 

DEPARTAMENTO: 

Tecnoloxía 

DATA:  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la 
formación y la evolución de las galaxias 

 

Exponer la organización del Universo y del sistema solar, así como 
algunas de las concepciones que sobre este sistema planetario se han 
tenido a lo largo de la historia. 

 

Reconocer y contrastar hechos que muestren la Tierra como un planeta 
cambiante. 

 

Clasificar e integrar los procesos geológicos más importantes de la 
historia de la Tierra. 

 

Comprender y comparar los modelos que explican la estructura y la 
composición de la Tierra 

 

Integrar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la 
teoría de la tectónica de placas. 

 

Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de 
la litosfera y relacionarlos con su situación en mapas terrestres. 

 

Conocer y describir las hipótesis sobre el origen de la vida y las pruebas 
de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

 

Describir la hominización e interpretar la importancia del yacimiento de 
Atapuerca en el conocimiento de la evolución humana. 

 

Describir los elementos y compuestos que forman parte de los seres 
vivos y los niveles de organización de la materia. 

 

Reconocer que todos los seres vivos están formados por células, 
caracterizadas por realizar funciones vitales: nutrición, relación y 
reproducción. 

 

Identificar las funciones de las estructuras celulares.  

Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo 
celular. 

 

Formular e identificar los tipos de división celular (en la mitosis y en la  
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meiosis) y revisar su significado e importancia biológica. 

Comprender e ilustrar cómo se expresa la información genética: 
cromosomas y genes. 

 

Valorar y reconocer el papel de las mutaciones en la diversidad 
genética y comprender la relación entre mutación y evolución. 

 

Formular los principios básicos de la herencia y reconocer su base 
cromosómica. 

 

Conocer cómo se produce la herencia del sexo e identificar algunas 
enfermedades hereditarias, su prevención y su repercusión social. 

 

Identificar las técnicas de la ingeniería genética y del proceso de 
clonación. 

 

Reconocer las aplicaciones de la clonación y de los organismos 
modificados genéticamente (OMG) y valorar sus aplicaciones. 

 

 

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

 



 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Actividades e formularios con exercicios sobre os 
contidos estudados. 
Proba escrita sobre os contidos (telemática). 

Instrumentos: Lista de cotexo e examen. 

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
40 % as actividades. 
10 % asistencia as videoconferencias. 
60 % proba escrita. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Proba escrita sobre os contidos estudados. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividade sobre a orixe e a evolución da terra e da vida. 
- Formulario Estrutura e dinámica da terra. 
- Formulario a orixe e a evolución da vida. 
- Actividades sobre a célula. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía é expositiva mediante conexión por videoconferencia e 

compartindo contidos elaborados polo docente cos alumnos. Despois, propóñense 

actividades para resolver os alumno. Os alumnos contarán con  asistencia por parte 

do docente vía correo, videoconferencia, watsapp e incluso teléfono. 

Materiais e recursos 
- Aplicación Cisco Webex. 

- Correo electrónico. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Serán informados vía correo e videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 


