
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

  

 
 
Mantéñense os estándares de aprendizaxe e competencias que figuran na programación 
didáctica do departamento. 
 
 
Foron impartidos e avaliados de maneira presencial os correspondentes as dúas primeiras 
avaliacións. 
 
Durante o  terceiro trimestre traballaranse de forma telemática só os correspondentes aos 
mínimos da terceira avaliación. A avaliación destes mínimos será voluntaria para o 
alumnado.  Quen teña superada a materia na fase presencial poderá incrementar a nota 
final, e o alumnado de 4º de ESO e 2º de bacharelato que teña  a materia sen superar 
poderá facelo co traballo dos devanditos mínimos, por tratarse dunha materia de contidos 
progresivos, que serán avaliados cun nivel de esixencia inferior ao habitual. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Observación do traballo do alumnado durante as videoconferencias. 

 Probas de avaliación escritas  

 Traballos de investigación e prácticas 

Instrumentos: 
 Rexistro individual do traballo  

 Entrevistas 

 Cuestionarios de autoavaliación 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

 Cultura Clásica 3ª Eso: nota media da 1ª e 2ª  avaliación. O alumnado 
poderá incrementar  a súa nota ata  2 puntos coa realización das tarefas 
da 3ª avaliación (0`5 tarefa, 0`5  entrega en prazo, salvo causa de forza 
maior, e 1 calidade da tarefa) 

 Latín 4º Eso: 40% nota da 1ª avaliación, 60% nota da segunda avaliación. O 
alumnado poderá incrementar a súa nota ata  2 punts  coa realización 
das tarefas da 3ª avaliación (0`5 tarefa,0´5  entrega en prazo, salvo causa 
de forza maior, e 1 calidade da tarefa) 

 Latín I 1º bacharelato: tomarase como referencia a nota da 2ª avaliación, 
sempre e cando sexa superior a da 1ª; en caso contrario será un 40% a 
nota da 1ª e un 60% a da 2ª. O alumnado poderá incrementar a súa nota 
ata  2 puntos coa realización das tarefas da 3ª avaliación (0`5 tarefa, 0``5 
entrega en prazo, salvo causade forza maior, e 1 calidade da tarefa) 

 Latín II 2º bacharelato: tomarase como referencia a nota da 2ª avaliación, 
sempre e cando sexa superior a da 1ª; en caso contrario será un 40% a 
nota da 1ª e un 60% a da 2ª. O alumnado poderá incrementar a súa nota 
ata   2 puntos coa realización das tarefas da 3ª avaliación (0`5 tarefa, 0`5 
entrega en prazo, salvo causa de forza maior, e 1 calidade da tarefa) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita baseada nos estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai este curso alumnado coa materia pendente. 
 

 

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  

Elaboraranse actividades de distintos tipos que permitan a todo o 
alumnado traballar individualmente e en grupo, con ou sen 
conexión: 

 Visualización de vídeos. 

  Exercicios interactivos. 

 Elaboración de vídeos ou audios. 

  Lectura de material elaborado ad hoc. 

 Realización de tarefas no caderno. 
Recuperación: O alumnado de 4º ESO e 2º de bacharelato coa materia 

non superada nas avaliacións presenciais terá que levar a cabo as 
actividades de tradución propostas para poder acadar o 5. O traballo 
voluntario do terceiro trimestre só contabilizará para subir esa nota. 

Ampliación: Segundo figura no punto 1, versarán sobre os mínimos da 
programación, son voluntarios e servirán para subir a nota final. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Subiranse os materiais, recursos e tarefas o Aula Virtual do centro e 
recolleranse alí as tarefas e probas. 

As tarefas propostas terán carácter semanal coa finalidade de facilitar ao 
alumnado a súa planificación e daránselle a coñecer a través do Aula 
Virtual e do correo electrónico.  

Ao alumnado que non ten boa conectividade proporcionaráselle o 
material necesario para poder traballar sen necesidade de conexión. 

Estarase en contacto co alumnado e coas súas familias a través do Aula 
Virtual do centro, do programa SIXA, e do correo 
latinfranciscoaguiar@edu.xunta.es.  Prestarase especial atención a 
aquel alumnado que non estea a levar a cabo as tarefas, para 
intentar solucionar os problemas técnicos ou de falta de interese.  

Ofreceránselle ao alumnado distintas canles para resolver as súas 
dúbidas: Foro e correo do Aula Virtual, correo da profesora,  
programa SIXA, videoconferencia Webex. 

Impartiranse clases virtuais en directo a través de videoconferencia con 
frecuencia semanal en 2º de bacharelato, e esporadicamente no 
resto dos cursos, procurando non sobrecargar ao alumnado 

 

Materiais e recursos 

 Materiais didácticos elaborados pola profesora. 

 Exercicios elaborados pola profesora. 

 Exercicios interactivos elaborados pola profesora. 

 Vídeos titoriais elaborados pola profesora ou tomados da rede. 

 Presentacións  elaboradas pola profesora e tomadas da rede. 

 Libro de texto naqueles cursos en que está establecido. 
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Asdo: Teresa Iglesias Remuiñán 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

 Mensaxes a través do Aula Virtual. 

 Comunicación oral nas videoconferencias. 

 Correos electrónicos. 

 Mensaxes a través da titoría. 

 Informes SIXA. 
 
 

 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 




