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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles     1º BACHARELATO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos 
orais e audiovisuais 

B1.1.E1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, 
de calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou 
en calquera das variedades dialectais. 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos 
orais e audiovisuais 

B1.1.E2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas 
ou mapas conceptuais. 

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre temas especializados (conferencias, 
clases, charlas, presentacións e videoconferencias). 

B1.2.E1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas concretas 
relativas á comprensión de textos orais. 

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre temas especializados (conferencias, 
clases, charlas, presentacións e videoconferencias). 

B1.2.E2. Comprende as ideas principais e contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou conferencia. 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais e audiovisuais dos 
medios de comunicación (entrevistas, documentais, series e películas) 

B1.3.E1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes 
de programas de radio e televisión (entrevistas, documentais, series e 
películas). 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais e audiovisuais dos 
medios de comunicación (entrevistas, documentais, series e películas) 

B1.3.E2. Identifica as características propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión procedentes dos medios de comunicación social. 

B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao texto. 

B1.4E.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 

B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao texto. 

B1.4.E2. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as quendas e as opinións alleas. 

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC así como de elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar en público. 

B1.5.E2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e 
esquemas. 

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de actualidade adecuadas á situación e á 

B1.5.E3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
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intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC así como de elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar en público. 

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC así como de elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar en público. 

B1.5.E4. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

B1.6. Expoñer oralmente con rigor e claridade un tema especializado de 
textos do ámbito académico ou de divulgación científica e cultural 

B1.6.E1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección 
gramatical 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

B1.7.E1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que 
se expresen opinións acerca dun tema de actualidade. 

B1.8.E1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das persoas interlocutoras. 

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal. 

B1.9.E1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así 
como noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais. 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 

B1.10.E2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo 

B1.11. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar 
esta pronuncia e amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

B.1.11.E2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da lingua galega. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para comprender, analizar e comentar o texto na súa 
integridade 

B2.1.E1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 

 B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos 
e pragmáticos para comprender, analizar e comentar o texto na súa 
integridade 

B2.1.E2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e emite opinións e xuízos sobre a mensaxe. 
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B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para comprender, analizar e comentar o texto na súa 
integridade 

B2.1.E3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema 
xerarquizado das ideas do texto. 

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación 
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección gramatical e boa presentación 

B2.2.E1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e 
ordenada 

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación 
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección gramatical e boa presentación 

B2.2.E2. Identifica e describe as características lingüísticas dos distintos tipos 
de rexistro. 

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación 
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección gramatical e boa presentación 

B2.2.E3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das 
súas producións. 

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación 
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección gramatical e boa presentación 

B2.2.E4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. 

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación 
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección gramatical e boa presentación 

B2.2.E5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos 
e argumentativos de tema especializado do ámbito académico ou de 
divulgación científica e cultural. 

B2.3.E1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos argumentativos e 
expositivos (ensaios). 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos 
e argumentativos de tema especializado do ámbito académico ou de 
divulgación científica e cultural. 

B2.3.E2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter expositivo e 
argumentativo, de tema especializado, propios do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos 
e argumentativos de tema especializado do ámbito académico ou de 
divulgación científica e cultural. 

B2.3.E3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias de textos de 
carácter expositivo e argumentativo propios do ámbito educativo. 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos 
e argumentativos de tema especializado do ámbito académico ou de 
divulgación científica e cultural. 

B2.3.E5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección 
ortográfica e gramatical. 
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B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos 
e argumentativos de tema especializado do ámbito académico ou de 
divulgación científica e cultural. 

B2.3.E6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

B2.4. Comprender, producir e valorar de forma  crítica textos 
publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de opinión 

B2.4.E2. Interpreta as mensaxespublicitarias e recoñece os elementos de 
persuasión dos anuncios. 

B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos 

publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de opinión 
B2.4.E3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos discriminatorios dos 
textos publicitarios. 

B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos pertencentes 
a distintos ámbitos de uso 

B2.5.E.1 Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de 
contido e as característicaslingüísticas dos textos descritivos e produce outros 
textos similares. 

B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos 
pertencentes a distintos ámbitos de uso 

B2.6.E1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura 
formal, de contido e as características lingüísticas dos textos expositivos. 

B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes 
a distintos ámbitos de uso 

B2.7.E1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura 
formal e de contido e as características lingüísticas dos textos narrativos. 

B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumentativos 
pertencentes a distintos ámbitos de uso 

B2.8.E1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, estrutura 
formal e de contido e as características lingüísticas dos textos 
argumentativos. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre 
a lingua que posúe o alumnado 

B3.1.E1. Emprega os principais coñecementos de Lingüística Xeral para 
comprender e analizar textos alleos de distintos ámbitos e para producir, 
compor e revisar textos propios e de temáticas diversas vinculadas á 
comunicación e á linguaxe. 

B3.1. Verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre 
a lingua que posúe o alumnado 

B3.1.E2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral comunicación, 
linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e diversas disciplinas 
lingüísticas. 

B3.2. Recoñecer e uilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función 
dos ámbitos sociais valorando a importancia de usar o rexistro axeitado 
a cada momento 

B3.2.E1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en 
función da intención comunicativa. 

B3.2. Recoñecer e uilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función B3.2.E2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación 
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dos ámbitos sociais valorando a importancia de usar o rexistro axeitado 
a cada momento 

comunicativa e aplícao nas súas producións orais e escritas. 

B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando 
un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección 

B3.3.E1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un 
correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección. 

B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías 
gramaticais substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos 
textos 

B3.4.E1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo 
nun texto, relacionándoos coa intención comunicativa, c tipoloxía textual, así 
como con outros compoñentes da situación comunicativa.oa 

B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría 
gramatical dos determinantes, explicando os seus usos e valores nos 
textos 

B3.5.E1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relaciona a 
súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con 
outros compoñentes. 

B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría 
gramatical do verbo e as perífrases verbais e explicar os seus usos e 
valores nos textos 

B3.6.E1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das perífrases e 
relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así 
como con outros compoñentes. 

B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións 
propias  orais e escritas os diferentes conectores textuais. 

B3.7.E1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que lle 
proporcionan cohesión a un texto. 

B3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría 
gramatical do adverbio e explicar os seus usos e valores nos textos 

B3.8.E1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das locucións 
adverbiais e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros compoñentes. 

B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría 
gramatical dos pronomes e explicar os seus usos e valores nos textos 

B3.9.E1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa 
presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con 
outros compoñentes 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B.4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación 
do galego respecto a elas 

B4.1.E1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do 

galego respecto a elas. 

B.4.2. Describir a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica, determinar o papel da lusofonía, distinguir conceptos 
básicos de contacto de linguas e describir os fundamentos do 
ecolingüismo 

B4.2.E1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica. 
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B.4.2. Describir a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica, determinar o papel da lusofonía, distinguir conceptos 
básicos de contacto de linguas e describir os fundamentos do 
ecolingüismo 

B4.2.E3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, 
lingua minoritaria e lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe 
os fundamentos do ecolingüismo. 

B.4.3. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os 
elementos constitutivos deste 

B4.3.E1. Describe a romanización e o nacemento das linguas romances. 

B.4.3. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os 
elementos constitutivos deste 

B4.3.E2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego 
ao longo da historia (substrato, estrato e superestrato). 

B.4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e 
citar exemplos, así como distinguir as familias léxicas irregulares e 
utilizalas correctamente. 

B4.4.E1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita 
algún exemplo. 

B.4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e 
citar exemplos, así como distinguir as familias léxicas irregulares e 
utilizalas correctamente. 

B4.4E.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente. 

B.4.5. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais 
do galego antigo, o seu contexto e identificalo en textos. 

B4.5.E2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo así como a 

súa situación sociolingüística. 

B.4.6. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego 
medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describir o seu contexto e identificalo 
en textos 

B4.6.E2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio así como a 
súa situación sociolingüística. 

B.4.6. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego 
medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describir o seu contexto e identificalo 
en textos 

B4.6.E3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da lingua no 
desenvolvemento posterior do galego. 

B.4.7. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde o século XIX ata 1916), describir o seu contexto e 
identificalo en textos, elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen textos anteriores a 1916 

B4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916) así como a súa situación sociolingüística 

B.4.7. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde o século XIX ata 1916), describir o seu contexto e 
identificalo en textos, elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos 

LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se 
describen e analizan textos anteriores a 1916. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 8 DE 12 CENTRO: IES ISIDRO PARGA PONDAL 
CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

que se describan e analicen textos anteriores a 1916 

Bloque 5. A literatura. 

B5.1. Definir “literatura” e “texto literario”, caracterizar os diferentes 
xéneros e analizar os seus principais recursos formais e describir a 
cronoloxía xeral da historia da literatura galega 

B5.1.E1. Define "literatura" e "texto literario", caracteriza os diferentes 
xéneros e analiza os seus principais recursos formais e describe a cronoloxía 
xeral da historia da literatura galega. 

B5.1. Definir “literatura” e “texto literario”, caracterizar os diferentes 
xéneros e analizar os seus principais recursos formais e describir a 
cronoloxía xeral da historia da literatura galega 

B5.1.E2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos 
seus trazos formais e estruturais definitorios. 

B5.1. Definir “literatura” e “texto literario”, caracterizar os diferentes 
xéneros e analizar os seus principais recursos formais e describir a 
cronoloxía xeral da historia da literatura galega 

B5.1.E3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da historia da 
nosa literatura.  

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura medieval: 
contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, 
definir as características principais e analizar a lírica profana (cantiga de 
amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa 
María) e a prosa medieval 

B5.3.E1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza 
sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, define as características 
principais e analiza a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), 
a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

B5.4. Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas 
características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen 

B5.4.E1. Le e comenta textos representativos da literatura medieval, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII): contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describir e analizar as 
obras e os/as autores/as principais. 

B5.5.E1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos 
XVI, XVII e XVIII): contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a 
produción, e describe e analiza as obras e os/as autores/as principais. 
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2.-Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Teranse en conta os resultados acadados das avaliacións anteriores. 
- O alumnado pode mellorar a súa cualificación coas tarefas do nivel 

correspondente realizadas neste terceiro trimestre: 
a) Planificación de tarefas. 
b)  Control do traballo desenvolvido dende os domicilios mediante a revisión 

periódica dende a aula virtual, videoconferencias e/ ou correo electrónico. 
c) Corrección e comunicación de erros. 
d) Observación en directo: atención durante as videoconferencias, participación na 

explicación e realización de actividades de xeito oral ou compartindo materiais a 
través da pantalla. 

e) Seguimiento diario: Preguntas, participación no foro da aula virtual. Entrega de 
tarefas. 

Instrumentos: 
- Arquivos de Webex: chat, informes de uso. 
- Arquivos da Aula virtual: textos e informes de uso. 
- Arquivos de tarefas: multimedia (presentacións, fotos, audios, vídeos), textos… 

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito:  
Para o alumnado co 1º e 2º trimestre cualificado de maneira presencial a 
cualificación final será a media dos dous, contando o 60% o 1º Trimestre e  0 40% 
o 2º Trimestre. A nota do 3º sumará ata 3 puntos con todo o traballo realizado 
telematicamente podendo engadirse ademais 1 punto coa realización dalgunha 
tarefa voluntaria. 
Como medida excepcional e coa finalidade de optimizar os resultados nesta 
situación de alerta, serán eliminadas as cualificacións mínimas esixidas para 
superar a materia na convocatoria ordinaria. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non supere a materia na  convocatoria de xuño, deberá realizar 
unha proba extraordinaria en setembro, presencial ou non, establecida en base aos 
contidos do 1º e 2º trimestres,atendendo aos estándares de aprendizaxe e aos 
criterios onde se esixirán os contidos  de avaliación relacionados cos mesmos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 A realización duns boletíns que sirvan para recuperar a materia: un cos contidos 
do 1º cuadrimestre e outro cos contidos para o segundo, que non foi posible 
realizar de maneira presencial. Fixaremos unha data de entrega. 

Criterios de cualificación: 
- Alumnado que superou o 1º exame deberá entregar só o 2º boletín. 
- Alumnado que non superou o 1º exame e non se presentou a el. Deberán 

realizar os dous boletíns ( correspondentes aos dous cuadrimestres) para 
superar a materia. Se o fan, a materia daráselles como superada coa 
cualificación mínima ( recordar que suspenderon o 1º exame ou non se 
presentaron a el). No caso de non o presentaren, non superarán a materia e 
deberán presentarse á proba extraordinaria de setembro onde se esixirán os 
contidos dados ata o 13 de marzo. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Terase en conta o 1º cuadrimestre. 
- Control do traballo  desenvolvido. 
- Entrega de tarefas. 
- Seguimento diario a través da plataforma moodle: preguntas, participación 

no foro da aula virtual. 
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3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
- Videoconferencias 
- Tarefas na aula virtual 
- Seguimento de contidos 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

- Dependendo do criterio de cada docente e  dentro das súas 
posibilidades empregarase a Aula Virtual nas diferentes vertentes 
para facer as explicacións, consulta de dúbidas e recollida de 
tarefas. 
a) Video conferencias 
b) Foro de dúbidas. 
c) Mensaxería variada: vía telefónica, sistema de mensaxería 

da Aula Virtual. 
d) Páxina web. 
e) Correo electrónico. 

 
- Co  alumnado sen conexión  flexibilizaranse os prazos de entrega  

ata que a Dirección solucione o problema. 
- Para aqueles alumnos que non superasen o 1º ou o 2º Trimestre, 

a medida de recuperación que se establece é o traballo que 
realice no 3º Trimestre. 

Materiais e recursos 

- Webex para impartir as clases virtuais 
- Aula virtual para comunicación, consultas e/ou desenvolvemento 

do traballo  online. 
- Correo electrónico para consultas 
- Outras actividades relacionadas co desenvolvemento da materia. 
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4.- Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

- Emprego da aula virtual, con aviso ás familias a través da web do centro e 
da ferramenta de mensaxería ABALAR. 

- Explicacións mediante as tutorías impartidas por videoconferencia. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


