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CARACTERÍSTICAS DA SECCIÓN LINGÜÍSTICA QUE SE SOLICITA 
 
 
1. CENTRO 
 
I.E.S. Indalecio Pérez Tizón. 
 
 
2. MATERIA E CURSO 

 
Matemáticas Académicas (en Inglés), 3º de Educación Secundaria Obrigatoria. 
Sección bilingüe autorizada pola Consellería de Educación a partir do curso 
2015/2016. 

 
 

3. PROFESORADO 
 

Coordinador: José Ignacio Noya Dopazo, docente de Inglés. 
 
Materia de Matemáticas Académicas: Fernando Saco Pérez, docente de 
Matemáticas con título de nivel Avanzado B2 de Inglés (nivel do MCER) da 
Escola Oficial de Idiomas. 
 
Ambos funcionarios de carreira con destino definitivo no Instituto. 
 
 
4. ALUMNADO 

 
Neste curso hai 11 estudantes matriculados na Sección Bilingüe de 3º ESO na 
materia de Matemáticas Académicas. 
 

 
 

5. COMPETENCIAS 
 
Considerando as competencias clave contempladas na LOMCE, temos: 
 

 Comunicación lingüística (CCL) 
o Procesar a información que aparece nos enunciados 
o Entender enunciados para resolver problemas 
o Comunicar oralmente conceptos e explicacións matemáticas sinxelas 
o Redactar procesos matemáticos e solucións a problemas 
 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT) 

o Aplicar estratexias de resolución de problemas 
o Aplicar procesos matemáticos a situacións cotiás 
o Razoar matematicamente 
o Comunicarse en linguaxe matemática 



o Comprender conceptos científicos e técnicos 
o Obter información cualitativa e cuantitativa 
o Interpretar información gráfica 
o Xustificar resultados 

 

 Competencia dixital (CD) 
o Buscar información en distintos soportes 
o Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) para a 

aprendizaxe e a comunicación 
o Dominar o uso da calculadora como axuda para a resolución de 

problemas matemáticos 
o Dominar pautas de decodificación de linguaxes 
 

 Aprender a aprender (CAA) 
o Coñecer técnicas de estudo, de memorización, de traballo intelectual 
o Facerse preguntas que xeren novas aprendizaxes 
o Ser consciente das carencias nos coñecementos adquiridos 

 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 
o Entender informacións demográficas, demoscópicas e sociais 
o Aplicar coñecementos matemáticos a certos aspectos da vida cotiá 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
o Buscar solucións con creatividade 
o Organizar a información facilitada nun texto 

 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
o Analizar expresións artísticas visuais dende o punto de vista 

matemático 
o Recoñecer a importancia doutras culturas no desenvolvemento da 

linguaxe matemática. 
 
 
6. OBXECTIVOS 
 

6.1. Obxectivos da materia de Matemáticas Académicas 
 
Tal como establece a normativa, os obxectivos da materia de Matemáticas 
Académicas de 3º de ESO serán os mesmos que se establecen con carácter 
xeral para esta materia e este curso. 
 
Así, a área de Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas de 3º ESO 
contribuirá desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 
 

 Identificar e expresar os pasos para a resolución de diferentes tipoloxías de 
problemas.  

 

 Coñecer e utilizar diferentes estratexias para a resolución de problemas.  
 



 Analizar e describir distintas situacións para poder facer prediccións.  
 

 Partir de problemas resoltos e profundar en diferentes cuestións, con textos 
próximos ao alumno.  

 

 Coñecer, identificar e desenvolver procesos de matematización na realidade 
cotiá do alumno.  

 

 Identificar, cultivar e desenvolver as actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático.  

 

 Identificar os bloqueos emocionais ante os problemas atopados.  
 

 Tomar decisións sobre situacións que acontecen na vida cotiá do alumno.  
 

 Coñecer e utilizar as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos 
diferentes.  

 

 Empregar as Tecnoloxías da Información e Comunicación no seu proceso 
de aprendizaxe desde unha análise e procura de información adecuados 
para facilitar a interacción.  

 

 Utilizar as propiedades dos números racionais en operacións a través do 
cálculo adecuado na resolución de problemas.  

 

 Manexar expresións simbólicas en situacións numéricas ante casos 
sinxelos que inclúan patróns recursivos.  

 

 Coñecer e empregar a linguaxe alxebraica para expresar enunciados 
sacando a información relevante e transformándoa.  

 

 Resolver problemas do día a día a través de formulacións de ecuaciones de 
primeiro e segundo grado, e sistemas de dúas ecuaciones lineales con dúas 
incógnitas. 

 

 Identificar e describir as características das figuras planas e os corpos 
xeométricos elementais coas súas configuracións xeométricas.  

 

 Coñecer e utilizar o teorema de Tales, as fórmulas para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles obtendo as medidas de lonxitudes, 
áreas e volumes dos corpos tomados do contexto real.  

 

 Facer cálculos das dimensións reais de figuras dadas en mapas ou planos 
coñecendo a escala.  

 

 Identificar as transformacións dunha figura a outra mediante movemento no 
plano, analizando deseños cotiáns, obras de arte e configuracións da 
natureza.  

 



 Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras planas e de 
poliedros.  

 

 Coñecer o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na 
localización de puntos.  

 

 Identificar os elementos do estudo das funcións e a súa representación 
gráfica.  

 

 Identificar e recoñecer situacións de relación funcional da vida cotiá que se 
describen mediante funcións cuadráticas e calcular as súas parámetros e 
características.  

 

 Realizar informacións estatísticas con datos a través de táboas e gráficas 
adecuadas con conclusións que representan á poboación estudada.  

 

 Facer cálculos sobre os parámetros de posición e dispersión dunha variable 
estatística para resumir datos e facer comparacións.  

 

 Facer unha análise sobre a información estatística que aparece nos medios 
de comunicación desde a súa representatividad e fiabilidad.  

 

 Facer estimacións a partir de posibles sucesos asociados a experimentos 
sinxelos calculando a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a 
regra de Laplace ou os diagramas de árbore.  
 
 
6.2. Obxectivos lingüísticos 

 
Preténdese conseguir uns obxectivos lingüísticos esenciais e realistas que 
inclúan uns mínimos esperables, aplicando sempre principios de gradación e 
flexibilidade condicionados pola necesaria atención á diversidade. Estes serían: 
 

 Lograr unha mellora das competencias nas dúas linguas, incrementando a 
súa comprensión e produción lingüísticas. 

 

 Buscar a mellora da capacidade comunicativa en Inglés, especialmente na 
produción e interacción  oral. 

 

 Adquirir o vocabulario propio da materia de Matemáticas. 
 

 Aumentar o coñecemento dos aspectos socioculturais dos países de fala 
inglesa, permitindo que os alumnos desenvolvan un espírito crítico e valoren 
os elementos máis positivos de cada cultura. 

 

 Incrementar a sensibilidade intercultural, promover a tolerancia e implantar o 
respecto mutuo entre o alumnado de distintas orixes lingüísticas e culturais. 

 



 Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con 
persoas que pertencen a culturas diferentes e como elemento favorecedor 
das relacións sociais. 

 

 Lograr que os alumnos sexan conscientes da importancia do coñecemento 
da lingua como chave de éxito persoal e profesional, e do valor da 
aprendizaxe de idiomas dentro dun contexto cultural e económico. 

 
 
7. CONTIDOS 
 

7.1. Contidos da materia de Matemáticas Académicas 
 

Os contidos da materia de Matemáticas Académicas de 3º de ESO nesta 
Sección Bilingüe, serán os mesmos que se establecen con carácter xeral para 
esta materia e este curso: 
 
 
1ª Avaliación 
 

 A linguaxe alxébrica (2 semanas). 

 Ecuacións (2 semanas). 

 Sistemas de ecuacións (2 semanas). 

 Funcións e gráficas (2 semanas). 

 Funcións lineais e cuadráticas (2 semanas). 

 
 
2ª Avaliación 
 

 Problemas métricos no plano ( 2 semanas). 

 Figuras no espazo (2 semanas).  

 Movementos no plano. Frisos e mosaicos (2 semanas). 

 Táboas e gráficos estatísticos (2 semanas). 

 Parámetros estatísticos (2 semanas). 

 Azar e probabilidade ( 2 semanas). 

 
 
3ª Avaliación 
 

 Fraccións e decimais (2 semanas). 

 Potencias e raíces. Notación científica (2 semanas). 

 Problemas aritméticos (2 semanas). 

 Progresións (3 semanas). 



 
OBSERVACIÓNS SOBRE A SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS 
CONTIDOS DESTAS MATERIAS NESTE CURSO. 
 

Dado que por causa da pandemia pola COVID-19, estableceuse o “estado de alarma” en 

todo o estado e, como consecuencia, suspendéronse as clases a partir do 13 de marzo de 

2020, faise necesario neste curso iniciar a secuenciación de contidos desta materia polo 

bloque de Álxebra onde estaba traballando este alumnado cando se suspenderan as 

clases, co fin de recuperar eses últimos meses do pasado curso. 

 

Neste momento de inicio do presente curso 2020/2021, debemos ter en conta tamén que 

continúa a situación de pandemia pola COVID-19, que xa inicialmente adiou o comezo 

das clases e que na súa evolución dos contaxios pode alterar o normal desenvolvemento 

das actividades lectivas, que incluso poderían impedir a posibilidade de impartir todos os 

temas programados, como xa ocorreu no último trimestre do curso pasado. En 

consecuencia, no caso de producirse durante este curso esas posibles alteracións do 

normal desenvolvemento das actividades lectivas, poderanse alterar tanto a secuenciación 

como a temporalización adaptándoas á optimización do tempo dispoñible, priorizando 

aqueles contidos mínimos fundamentais, postergando outros non tan fundamentais no 

caso de que o tempo dispoñible non fose suficiente para impartilos todos. 
 
 

7.2. Contidos lingüísticos 
 
A asignatura de Matemáticas é unha materia con contidos progresivos e o 
Proxecto Curricular desta materia contempla estes contidos de maneira cíclica, 
de forma que en cada curso coexisten novos contidos introducidos con outros 
que afianzan, completan e repasan os de cursos anteriores. Isto permite 
introducir na lingua inglesa un vocabulario básico común ó que se vai engadindo 
progresivamente novas expresións. 
 
Así, traballaranse grupos semánticos destacados da materia, co seu 
correspondente uso en Inglés. Partindo dos conceptos xa coñecidos de cursos 
anteriores, irase engadindo progresivamente novo vocabulario específico a 
medida que avance o curso académico. 
 
Dentro do uso básico da lingua inglesa, ademais da adquisición dese vocabulario 
específico, incluirase a comprensión oral de instruccións sinxelas, ou o uso de 
estructuras e formas de comunicación en contextos reais dunha clase de 
Matemáticas, tales como descricións, valoracións, cálculos, comparacións, ... 
 
Tamén se introducirá progresivamente o uso do Inglés oral en contextos reais á 
hora de dirixirse ó docente ou entre compañeiros, para preguntar dúbidas, 
aclaracións de conceptos ou calquera tipo de comentarios sinxelos. 
 
Ademais, fomentarase o emprego de estratexias básicas de comprensión lectora 
como pode ser a inferencia de significados polo contexto, así como o 
desenvolvemento das habilidades básicas na expresión escrita. 
 
 



8. CONTIDOS MÍNIMOS 
 
Fraccións e decimais 

 Manexo destro das fraccións: operatoria e uso.  

 Paso de fraccións a decimais e viceversa.   

 Resolución de problemas aritméticos co uso da fracción.  

 Resolución de problemas de proporcionalidade. 

 Cálculo con porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Índice de 
variación. 

 

Potencias e raíces. Notación científica 

 Operacións con potencias.Notación científica.  

 Coñecementos dalgunhas regras básicas no manexo de radicais ( sumas, 
produtos e cocientes). 

 

Progresións 

 Obtención dun termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu 
termo xeral.  

 Identificación de progresións aritméticas e xeométricas.  

 Obtención dun termo calquera dunha progresión aritmética se se coñece o 
primeiro termo, e a diferenza ou dunha progresión xeométrica se se coñece 
o primeiro termo e a razón.  

 Cálculo da suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou 
xeométrica. 

 

A linguaxe alxébrica 

 Tradución, á linguaxe alxébrica, de enunciados e propiedades.    

 Identificación de polinomio e os seus elementos. Cálculo do valor numérico 
dun polinomio.  

 Suma e multiplicación de polinomios. Desenvolvemento de identidades 
notables.  

 Extracción de factor común.  

 Cociente de polinomios. Regra de Ruffini.  
 

Ecuacións e sistemas de ecuacións 

 Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao.  

 Resolución de sistemas polos tres métodos. 

 Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións ou sistemas de 
ecuacións. 

 

Funcións  

 Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha 
gráfica.  

 Manexo destro da función y = mx + n: representación gráfica e significado 
dos coeficientes.  



 Obtención da ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a 
pendente, ou ben, dous puntos dela (ecuación punto-pendente).  

 Estudo conxunto de dúas funcións lineais. 
 

  Xeometría 

 Dominio absoluto do teorema de Pitágoras na súa aplicación directa.  

 Dominio das fórmulas e procedementos para o cálculo de áreas de figuras 
planas. 

 Cálculo da superficie e do volume de corpos simples a partir do 
desenvolvemento ou da fórmula. 

 

Estatística e probabilidade 

 Elaboración de táboas e gráficas de todo tipo.  

 Cálculo dos parámetros de centralización e de dispersión.   

 Calcular con soltura probabilidades elementais de sucesos producidos con 
instrumentos aleatorios regulares: dados, ruletas, moedas, bolsas de 
bólas... 

 
 
9. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
 
O adestramento en todas as competencias clave na área de Matemáticas 
Académicas, así como a súa relación cos contidos, os criterios de avaliación e 
estándares de aprendizaxe, están recollidos no Proxecto Curricular do 
Departamento desta materia para este curso. 
 
 
10. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
A educación é un proceso construtivo en función das ideas e coñecementos 
previos do alumnado de tal maneira que permita a adquisición significativa de 
novos coñecementos, a través da mobilización dos seus coñecementos previos 
e da memorización comprensiva. Estes deben ter carácter funcional, con 
aplicación práctica, en circunstancias reais, nos distintos ámbitos da vida do 
estudante e ó mesmo tempo permitir o logro de novas aprendizaxes. 
 
Na aprendizaxe dos distintos tipos de contidos, pódense e débense utilizar 
diversos modelos que van dende aquel no que o alumnado ten un papel 
fundamentalmente receptivo e o docente leva todo o peso do proceso de 
aprendizaxe, ata aqueloutro no cal o alumnado actúa de maneira totalmente 
activa e o docente fai de guía na adquisición de coñecementos, pasando, 
evidentemente, por gradacións intermedias entre os dous modelos anteriores. 
 
Escoller unha opción determinada será función de factores como os 
coñecementos previos do alumnado, o que implica a preceptiva avaliación inicial, 
que no caso desta Sección Bilingüe refírese tanto ás competencias matemáticas 
como lingüísticas coas que parte de inicio o alumnado. 



 
O enfoque didáctico da clase de Matemáticas Académicas no que se refire ó uso 
da lingua, será diferente ó da clase de Inglés; porase máis énfase na mensaxe 
que na estricta corrección lingüística, seguindo as seguintes pautas: 
 

 Empregarase o Inglés no desenvolvemento da clase de forma progresiva, 
sobre todo nas rutinas diarias de aula, pero sempre que sexa necesario para 
o entendemento de determinados contidos   empregarase a nosa lingua de 
uso común. 

 Adecuarase a lingua empregada en función dos niveis de aprendizaxe, en 
cada momento da clase e en relación cos contidos da materia. 

 Manterase unha ampla coordinación e estreita colaboración co profesorado 
de Inglés para apoiar a progresión lingüística dos alumnos, anticipando na 
clase de Inglés cuestións gramaticais que poidan ser necesarias nun 
determinado momento para o desenvolvemento da clase de Matemáticas. 

 Demandaráselle ó alumnado o uso do Inglés nas súas intervencións, tanto 
orais coma escritas, pero a falta de fluidez na lingua así como os erros 
cometidos, non se terán en conta á hora de avaliar, aínda que si se premiará 
o esforzo dos estudantes á hora de facer  uso desta lingua. 

 
En canto a materiais e recursos didácticos, débense usar a maioría dos materias 
curriculares dispoñibles como o libro de texto (Mathematics for Academic 
Studies. Secondary Education 3. Editorial Anaya), outros libros 
complementarios, textos e materiais de diversa procedencia, revistas, 
periódicos, programas informáticos, etc. 
 
Ademais, o docente poderá complementalo coa elaboración de material 
específico en Inglés para o traballo diario da clase. Na elaboración dese material  
intentarase usar na medida do posible un vocabulario sinxelo, tempos verbais 
estudados xa polos estudantes e expresións coñecidas. 
 
Como recursos, o máis dispoñible e utilizable é o clásico xiz ou rotulador e 
encerado na aula do grupo, pero sempre pode ir acompañado, en maior ou 
menor grao, do uso dos recursos asociados ós materiais citados, en aulas 
específicas ou trasladando algún deles á aula do grupo. 
 
O uso dos recursos tecnolóxicos como a pantalla dixital, aula virtual, as 
calculadoras e os adecuados programas informáticos, parece máis que 
conveniente dado que as Matemáticas actúan como impulsoras da tecnoloxía. 
Pero non só por este motivo; estes medios na resolución de determinados 
problemas evitan pesadas operacións que non son determinantes na 
comprensión ou na análise. Porén, este uso debe ser moi medido e 
racionalizado, valorando en cada caso a conveniencia da súa utilización. 
 
OBSERVACIÓNS SOBRE ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E RECURSOS 
DIDÁCTICOS PARA ESTE CURSO. 
 

Como xa se comentou anteriormente, neste momento de inicio do presente curso 

2020/2021, debemos ter en conta a actual situación de pandemia pola COVID-19, que xa 

inicialmente adiou o comezo das clases e que na súa evolución dos contaxios pode alterar 



o normal desenvolvemento das actividades lectivas, que incluso poderían impedir a 

posibilidade de impartir todos os temas programados, como xa ocorreu no último 

trimestre do curso pasado. En consecuencia, no caso de producirse durante este curso esas 

posibles alteracións do normal desenvolvemento das actividades lectivas, poderanse 

adaptar as estratexias metodolóxicas e empregar todo tipo de recurso didácticos, 

particularmente ferramentas telemáticas tales como, por exemplo, correo electrónico ou 

videoconferencias, ademais da habitual aula virtual. 

 
 
11. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
O alumnado en calquera nivel educativo habitualmente é diverso, o cal implica 
que as estratexias metodolóxicas poden funcionar cunhas persoas e fallar con 
outras, polo que, se non queremos deixar a ninguén atrás, debemos ter en conta 
estas circunstancias. 
 
Diversificando a metodoloxía, o problema soluciónase só en parte, polo que 
haberá que intentar usar outras opcións metodolóxicas distintas das que fallaron, 
para a persoa ou grupos de persoas en cuestión. 
 
Para o alumnado máis adiantado na clase o docente deseñará actividades de 
ampliación ou profundización. No outro extremo, serán obxecto de especial 
seguimento aqueles estudantes que mostren maiores dificultades de 
aprendizaxe, deseñando, se é o caso, actividades de reforzo para eles. 
 
 
12. AVALIACIÓN 
 
 

12.1. 2.10.1. Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe 
 

Tal como establece a normativa sobre Seccións Bilingües, a avaliación da 
materia a desenvolver de maneira bilingüe axustarase ós mesmos 
procedementos establecidos con carácter xeral para esa materia e curso, que 
neste caso estarán recollidos no Proxecto Curricular do Departamento de 
Matemáticas, e que describimos de maneira resumida: 
 
A avaliación terá sempre como referentes as competencias clave e os obxectivos 
da etapa. Así pois, avaliar, non é máis que medir no alumnado o grao de 
desenvolvemento de ditas competencias clave en cada un dos diferentes cursos 
da etapa, e confirmar, a consecución ou non, por parte deste alumnado dos 
obxectivos correspondentes a este curso. 
 
Tal é como establece a nova LOMCE, a avaliación ten que ser continua, 
formativa e integradora. 
 
Esta continuidade ó longo de cada curso académico quedará garantida coa 
realización de diferentes avaliacións ó longo de todo el. Así, ó comezo do curso,  
realizarase unha avaliación inicial. Esta, terá como obxectivo coñecer os 
coñecementos previos que o estudante xa ten en relación cos contidos da 



materia do curso no que se atopa. Ademais, nesta avaliación, recollerase tamén, 
información sobre a evolución académica do alumnado nos cursos anteriores. 
 
Coas avaliacións seguintes que se realizarán durante o curso académico, 
poderase facer un seguimento do proceso de ensinanza-aprendizaxe na materia 
por parte do alumnado, facilitando deste xeito a detección de calquera dificultade 
que o estudante poida ter neste proceso. Polo tanto será, nestas avaliacións, 
cando se poidan tomar medidas de reforzo, apoio ou ampliación para amañar 
ditas dificultades, garantindo deste xeito, o carácter formativo e integrador da 
avaliación. 
 
Para poder levar a cabo a avaliación, utilizaremos diferentes instrumentos de 
avaliación, que permitirán recoller información de como se van acadando os 
obxectivos e se van desenvolvendo as diferentes competencias clave, seguindo 
os criterios de avaliación que se establecen para esta materia e curso. Obtida 
esta información, aplicaremos os chamados criterios de cualificación, que 
permitirán valorar numericamente, tal e como establece a lexislación, o proceso 
de ensinanza-aprendizaxe do alumnado. Todos estes aspectos son acordados 
polo Departamento de Matemáticas e recollidos no seu Proxecto Curricular. 
 
 

12.2. Avaliación do proxecto 
 
Entendemos que este proxecto ten que ser flexible, permitindo o avance na 
aprendizaxe das Matemáticas Académicas, na aprendizaxe da lingua propia, e 
tamén na da lingua inglesa, polo que se revisará de forma permanente facendo 
cantas modificacións sexan necesarias para avanzar e mellorar no mesmo. 
 
Ó principio do curso farase unha avaliación inicial onde se valorarán aspectos 
específicos das Matemáticas Académicas así como aspectos relacionados co 
manexo da lingua inglesa. En función dos resultados adaptarase a programación 
ó nivel do alumnado. 
 
Os docentes implicados no proxecto reuniranse cada semana para avaliar a 
consecución dos obxectivos, facendo as modificacións pertinentes no caso de 
ser necesarias. 
 
Nas reunións de departamento analizarase o grao de consecución dos 
obxectivos previstos, así como nas reunións de avaliación. 
 
Ó final do curso entregarase  unha memoria avaliativa á dirección do centro, na 
que se especificará a posta en marcha e desenvolvemento da Sección Bilingüe, 
os datos do alumnado, avaliación do proceso, resultados e propostas de mellora. 
 
A avaliación final farase conforme ós seguintes descritores: 
 

o Nivel de comprensión da materia 
o Nivel de autoconfianza e seguridade dos alumnos 
o Compresión e expresión oral 
o Comprensión e expresión escrita 



o Superación dos obxectivos do temario específico das Matemáticas 
Académicas 

o Grao de satisfacción das familias e da xunta avaliadora. 
 
 
OBSERVACIÓNS XERAIS SOBRE ESTE PROXECTO DIDÁCTICO PARA 
ESTE CURSO. 
Volvemos insistir en que neste momento de inicio do presente curso 2020/2021, debemos 

ter en conta a actual situación de pandemia pola COVID-19, que xa inicialmente adiou o 

comezo das clases e que na súa evolución dos contaxios pode alterar o normal 

desenvolvemento das actividades lectivas, como xa ocorreu no último trimestre do curso 

pasado. En consecuencia, no caso de producirse durante este curso esas posibles 

alteracións do normal desenvolvemento das actividades lectivas, este Proxecto Didáctico 

podería ser modificado en todos aqueles aspectos afectados por esas posibles situacións, 

para adaptalo as necesidades e normativas legais que, no seu caso, se presentasen. 

 
 

Tui, 22 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asdo.: José Ignacio Noya Dopazo       Asdo.: Fernando Saco Pérez 
 
Coordinador da Sección Bilingüe.       Docente da materia non lingüística. 
 


