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4º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido, 
como o resumo. 

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

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos léxicos propios e recursos alleos 
(dicionario) para solucionar problemas de comprensión. 

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

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e 
implícitos. 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso, de diferentes 
categorías gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso, de diferentes 
categorías gramaticais. 

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto 
en papel como en soporte electrónico, para resolver dúbidas, para 
progresar na aprendizaxe autónoma e para enriquecer o propio 
vocabulario. 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en 
papel como en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de 
uso e de normativa, para resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe 
autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

B3.6. Aplicar correctamente as regras de acentuación. LGB3.6.1. Aplica correctamente as regras de acentuación nos seus escritos. 

B3.4. Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial 
atención ás vogais. 

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con 
especial atención á entoación e ás vogais de grao medio. 

B4.4. Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da 
historia social da lingua galega no primeiro terzo do século XX. 

LGB4.4.2. Recoñece e analiza os acontecementos relevantes da historia social 
da lingua galega no primeiro terzo do século XX. 

B5.1. Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a 
obra dos principais autores. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica as etapas na produción literaria en galego nos 
comezos do século XX e coñece a obra dos principais autores. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de comezos do século XX. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou poemas representativos da literatura 
galega de comezos do século XX, resume o seu contido, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico da época. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de comezos do século XX. 

LGLB5.2.3. Comenta de forma guiada textos poéticos representativos da 
literatura galega de comezos do século XX. 

B2.8. Usar e seleccionar información obtida na Rede. LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a 
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partir da información obtida na Rede. 

 LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos é 
correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de 
formato ou de presentación. 

B2.10. Empregar as TIC par corrixir e mellorar a presentación dos 
escritos. 

LGB2.10.2. Usa as TIC para mellorar a presentación dos seus escritos, 
especialmente na presentación dos seus traballos educativos.  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos 
orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias 
de calquera texto oral, producido na variante estándar ou en calquera 
das variedades dialectais. 

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

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido, 
como o resumo, o guión de traballo, as táboas... 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso, de diferentes 
categorías gramaticais, sobre o tempo cronolóxico. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso, de diferentes 
categorías gramaticais, sobre o tempo cronolóxico. 

B3.6. Aplicar correctamente as normas morfolóxicas da lingua galega 
referidas ao correcto uso do xénero. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas morfolóxicas de formación do 
feminino e de concordancia de xénero. 

B4.7. Coñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas da lingua galega.  

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades 
xeográficas da lingua galega. 

 LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de 
riqueza lingüística e cultural. 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente a relevancia do Grupo Nós no 
panorama literario galego e sinala os principais trazos característicos da 
obra de Risco e Otero Pedrayo. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos 
representativos de autores do Grupo Nós. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos de Vicente 
Risco e Otero Pedrayo. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas de autores 
do Grupo Nós. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos de autores do 
Grupo Nós, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 
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definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
da época. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas de autores 
do Grupo Nós. 

LGLB5.2.3. Comenta de forma guiada textos narrativos de Vicente Risco e 
Otero Pedrayo. 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo. 

B4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e argumenta fundamentadamente e cun discurso 
propio a súa postura. 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión). 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu 
discurso. 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión). 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos é 
correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de 
formato ou de presentación. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos 
orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias 
de calquera texto oral. 

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

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión 
e corrección. 

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

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido, 
como o guión, as táboas... 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes 
categorías gramaticais, así como da fraseoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso, de diferentes 
categorías gramaticais. 

 LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega. 

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto 
en papel como en soporte electrónico, para resolver dúbidas, para 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en 
papel como en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de 
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progresar na aprendizaxe autónoma e para enriquecer o propio 
vocabulario. 

uso e de normativa, para resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe 
autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

B3.6. Aplicar correctamente as normas morfolóxicas da lingua galega 
referidas ao correcto uso do número e as regras de acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas morfolóxicas de formación do 
plural e de concordancia de número, así como as regras de acentuación. 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados, identificando as principais regras de 
combinación sintáctica. 

LGB3.8.1. Recoñece frases e identifica a palabra nuclear que a organiza 
sintáctica e semanticamente. 

B4.7. Coñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as 
variedades diastráticas da lingua galega.  

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas da lingua galega. 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente a contribución de Castelao á 
literatura e, en xeral, á cultura galega, e recoñece as principais 
características tanto da súa obra como do seu pensamento. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler 
dramatizadamente textos narrativos, teatrais e ensaísticos de 
Castelao. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e dramatizadamente textos narrativos, 
teatrais e ensaísticos de Castelao. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos de Castelao, 
resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico da época do 
Grupo Nós. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e relacionar o seu 
contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada 
período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de Castelao, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da época do Grupo Nós. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido, 
como o resumo. 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso, de diferentes 
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categorías gramaticais, así como da fraseoloxía. categorías gramaticais. 

 LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente as normas ortográficas da lingua galega 
referidas ao correcto uso de b e v. 

LGB3.6.1. Escribe correctamente palabras con b e con v. 

B3.8. Identificar as principais regras de combinación impostas polos 
verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións. 

 LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado e o significado. 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as 
variedades diafásicas da lingua galega e da función da lingua 
estándar.  

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. 

 LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. 

 LGB4.7.5. Recoñece as variedades diafásicas da lingua galega. 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Recoñece as principais escolas poéticas e autores de vangarda. 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos movementos de 
vangarda, sinalando os seus principais trazos característicos. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente e facer audicións de textos 
poéticos. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos poéticos representativos 
da literatura de vangarda. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente textos representativos da literatura de 
vangarda, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
da época. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e relacionar o seu 
contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada 
período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada, un poema de Manuel Antonio e sinala 
os seus trazos vangardistas característicos. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido: o 
esquema. 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes 
categorías gramaticais, así como da fraseoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso, de diferentes 
categorías gramaticais. 

 LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente as normas morfolóxicas da lingua galega 
referidas ao correcto uso dos pronomes persoais 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas de uso dos pronomes persoais. 

B3.8. Identificar as principais regras de combinación impostas polos 
verbos.  

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e 
os seus complementos. 

 

B3.8. Identificar as principais regras de combinación impostas polos 
verbos.  

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica 
galega. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, 
así como identificar causas e consecuencias dos feitos máis relevantes 
da súa historia social. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua 
galega nos anos de posguerra. 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente o panorama literario no exilio, 
sinalando os autores e obras máis destacados. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente textos representativos da literatura galega de 
posguerra no exilio, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da época. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e relacionar o seu 
contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada 
período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada, un texto de Blanco Amor e sinala os 
seus trazos característicos. 

B2.8. Usar e seleccionar información obtida na Rede. LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir 
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da información obtida na Rede. 

B2.8. Usar e seleccionar información obtida na Rede. LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nas súas producións. 

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá, 
pertencentes ao ámbito laboral. 

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de 
escritos propios da vida cotiá relacionados co ámbito laboral. 

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá, 
pertencentes ao ámbito laboral. 

LGB2.2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá, 
pertencentes ao ámbito laboral. 

B2.10. Empregar as TIC para mellorar a presentación dos escritos, para 
difundir os textos propios e coñecer outros alleos. 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus 
escritos. 

B2.10. Empregar as TIC para mellorar a presentación dos escritos, para 
difundir os textos propios e coñecer outros alleos. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios e de 
coñecemento doutros. 

 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos 
orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias 
de calquera texto oral. 

B1.8. Manifesta unha actitude crítica e reflexiva que permite identificar 
prexuízos e mensaxes discriminatorias. 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes 
discriminatorias que proveñen dos medios de comunicación. 

B1.11. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se 
expresen opinións acerca dun tema de actualidade. 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das persoas interlocutoras. 

B2.5. Comprender e interpretar textos xornalísticos de opinión. LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de 
opinión: artigo de opinión, columna e editorial. 

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

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido, 
como o resumo. 

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

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos léxicos propios e recursos alleos 
(dicionario) para solucionar problemas de comprensión. 
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B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura 
comprensiva e crítica dos textos. 

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e 
implícitos. 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso, de diferentes 
categorías gramaticais. 

B3.6. Aplicar correctamente as normas ortográficas da lingua galega. LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas referidas ao uso do h. 

B3.8. Identificar as principais regras de combinación impostas polos 
verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e 
os seus complementos. 

B3.8. Identificar as principais regras de combinación impostas polos 
verbos. 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sintáctica correcta. 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega 
entre os anos cincuenta e setenta do século pasado, así como os 
principais autores e obras. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos de Álvaro 
Cunqueiro e Ánxel Fole, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico dos anos cincuenta. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e relacionar o seu 
contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada 
período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos da narrativa dos anos cincuenta, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico da época. 
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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. 
Seguimento 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 coa 
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. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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- 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. 


