
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Elaborar unha mensaxe breve e clara que funcione como núcleo do discurso. Condensa nunha frase breve e clara unha mensaxe persuasiva. 
Adaptar a creación e o deseño do discurso ás características do contexto 
comunicativo. 

Emprega nun texto estratexias comunicativas para captar a atención e a 
benevolencia da audiencia. 

 Planifica o discurso tendo en conta as características do modelo ou xénero elixido. 
 Deseña o discurso tendo en conta o tempo e a canle de comunicación de que dispón. 
Seleccionar as ideas máis adecuadas e organizalas nunha estrutura ordenada 
e eficaz. 

Selecciona as ideas combinando equilibradamente os contidos lóxicos cos 
emocionais, para construír unha proposta persoal e orixinal. 

Organizar as ideas nunha estrutura ordenada e eficaz. Organiza os contidos nunha estrutura clara e eficaz, na que se observa unha 
introdución, unha conclusión e un desenvolvemento coherente do corpo do discurso. 

Potenciar as emocións positivas na exposición perante o público. Realiza unha exposición na que procura manifestar confianza, seguridade e 
serenidade para gozar da oportunidade de presentar o seu discurso. 

Pronunciar con corrección, claridade e expresividade. Pronuncia con corrección e claridade un texto de creación propia. 

 Emprega con especial coidado o ritmo de elocución natural de xeito que permita 
seguir a exposición con facilidade. 

 Emprega as pausas, os silencios e os cambios de ton e de ritmo de maneira 
significativa, para potenciar o poder expresivo do seu discurso. 

Empregar a linguaxe corporal e a presenza escénica como códigos 
comunicativos para enxalzar a expresividade e eficacia do discurso. 

Emprega nunha exposición a mirada, a posición do corpo e a xestualidade de 
maneira natural, eliminando progresivamente pequenos vicios e tics inadecuados. 

 Ocupa o espazo con naturalidade e personalidade, evitando o artificio. 
Utilizar programas informáticos e audiovisuais para o deseño de presentacións 
co fin de potenciar o significado e a expresividade do discurso. 

Deseña presentacións con diapositivas sinxelas, claras e creativas, e emprega con 
moderación os recursos audiovisuais.  

 

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



 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO:IES ILLA DE ONS 
CURSO:2º ESO 

MATERIA:ORATORIA 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Recollida da información referida ó alumnado, tanto da 
súa conectividade ás clases, como da súa participación e implicación no 
desenvolvemento das mesmas. Ademáis, faise un seguemento das 
actividades realizadas, entregadas e detalladas nas aplicacións 
correspondentes, establecidas previamente co alumnado.      

Instrumentos: Informáticos, coas aplicacións Meet para a realización de 
clases virtuais; e Classroom para o seguemento e especificación de todas 
as tarefas enviadas e que teñen que ser realizadas polo alumnado. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
Terase en conta as notas numéricas da primeira e segunda avaliacións; e 
contarase de xeito positivo, todo o traballo desenvolvido durante a terceira. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro constará dunha serie de exercicios moi similares ós 
das probas desenvolvidas e traballadas ó longo do curso, tratadas na 
primeira e segunda avaliacións e reforzadas na terceira. Ademais, 
enviarase unha serie de tarefas para facer durante o verán e que terán 
que entregar ó profesor, o día da proba de setembro.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnos con materia pendente 
 
 
 

Criterios de cualificación: Non hai alumnos con materia pendente 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non hai alumnos con 
materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Na terceira avaliación, estanse levando a cabo una serie de actividades que 
intentan recoller, de xeito máis global posible, o repaso e reforzo de todos  
aqueles contidos, tanto teóricos como prácticos, vistos das avaliacións 
anteriores. Nalgún caso moi puntual, poderase ampliar algunha parte dos 
contidos, sempre que axuden a reforzar e estean relacionados co impartido 
nas avaliacións anteriores.   No caso de alumnos que necesiten recuperar 
algunha das avaliacións anteriores, enviarase individualmente unha serie de 
tarefas a entregar puntualmente nas datas indicadas por parte do profesor, 
para, no seu caso, poder recuperarse.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo na terceira avaliación, é fundamentalmente 
telemática,  para reforzar contidos, aclarar dúbidas e explicar as tarefas a 
desenvolver. Haberá clases por videoconferencia e todas as actividades serán 
detalladas, explicadas e entregadas mediante as aplicacións informáticas 
previamente establecidas co alumnado. Farase un seguemento de ambas 
cousas. Aqueles alumnos que non tivesen conectividade, por mediación do seu 
titor e familia correspondentes, enviaríaselle por correo ordinario todo o 
material necesario e manteríase contacto telefónico semanalmente con todo 
aquel alumnado afectado.  

Materiais e recursos 
Explicación, repaso e reforzo dos contidos tratados mediante as clases.  
Envío de apuntes para reforzar e repasar os bloques tratados, nos casos 
necesarios.  
Envío de exercicios de repaso e reforzo 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que se emprega para informar ó alumnado, farase 
mediante as clases, especificación de tarefas nas aplicacións 
informáticas de Meet e Clasroom. A través do seguemento semanal 
de asistencia e entrega de tarefas, infórmase directamente ós titores 
que fan chegar ó alumnado e as súas familias, a información directa 
correspondente a cada alumno.  

Publicidade  A través da web do centro 


