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1º Temporalización 
 
Primeiro trimestre do curso 2020-21. 

 
 
2º Obxectivos desta adaptación. 
 

 Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas 

dos resultados da avaliación inicial. 

 Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o 

pleno desenvolvemento de todo o alumnado.  

 
3º Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se 
impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020. 
 

Neste nivel, o alumnado comeza de cero coa aprendizaxe deste lingua 

estranxeira, polo que non teñen ningunha incidencia os contidos que non se 

impartisen das distintas materias de Primaria.Nos informes individualizados do 

curso 2019-20 quedou constancia dos contidos programados que foron 

impartidos.  

 

4º Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e 
materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do 
alumnado. 
 

Neste nivel, non podemos facer unha avaliación inicial do nivel de 

coñecementos previos, tendo en conta que empezamos de cero. 

Si que puidemos levar a cabo unha observación das dinámicas de grupo e da 

actitude cara á materia. 

Tendo en conta que o alumnado que amosa máis dificultades queda exento 

desta materia para recibir no seu lugar un reforzo en matemáticas e nas linguas 

maternas, quedan grupos bastante homoxéneos en canto a capacidade de 

partida, inda que deberemos estar atentos á evolución de cada alumno, tendo 

en conta a súa capacidade de atención e implicación na materia. 
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O que si parece preciso para todo o alumnado é reactivar hábitos de estudo 

axeitados e formalo no traballo mediante as ferramentas TIC dispoñibles neste 

nivel, principalmente as ofrecidas pola plataforma E-DIXGAL. 

En xeral, o alumnado parécenos pouco preparado no uso de ferramentas TIC 

no eido educativo. 

 
5º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do 
novo curso escolar. 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 

 

Os obxectivos desta área non se modifican 

b)Revisión das competencias clave 

 

As competencias clave non se modifican 

c)Revisión dos contidos 

 
Non hai lugar neste nivel. 

 

6º Adaptacións necesarias á docencia non presencial  
 

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e 

mixta 

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención 

a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto) 

 

Empregarase a plataforma E-DIXGAL en 1º e 2º ESO  facilitada  pola 

Consellería, así como a Aula Virtual e Classroom segundo o tipo de 

actividade e a comodidade ofrecida por cada plataforma, permitindo a 

programación de actividades e a avaliación individualizada de cada 

alumno/a. 
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b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de 
suspensión das clases presenciais. 

 

A docencia realizarase a través da Aula Virtual e Classroom co curso 

creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado. 

Empregarase tamén a plataforma EDIXGAL  para 1º e 2º ESO que 

permite a programación de actividades e a avaliación individualizada de 

cada alumno/a. 

 

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o 

ensino non presencial. 

 
Serán os mesmos que os indicados previamente na programación xeral. 

Os exercicios de expresión oral presenciais quedan substituídos pola 

entrega de vídeos pola Aula Virtual, por Classroom ou pola plataforma E-

DIXGAL, segundo o nivel do que se trate. 

Os demais instrumentos de avaliación previstos para os distintos 

bloques de estándares avaliables seguirán vixentes na súa versión en 

liña mediante as ferramentas anteriormente sinaladas. 

As probas teóricas presenciais poderán igualmente ser substituídas por 

probas en liña mediante vídeoconferencia cando as circunstancias do 

alumnado o permitan. 

 
d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non 

poida seguir a ensinanza telemática. 

 
Do alumnado deste nivel, hai casos que non teñen acceso a internet ou 

non todos dispoñen dun equipo axeitado para conectarse e seguir de 

xeito eficiente o ensino telemático. A estas familias, se a administración 

educativa non lles proporciona medios e equipos axeitados, 

prestarémoslles equipos do centro.  

En canto á rede, buscaremos solucións a través de entidades como Cruz 

Vermella ou servizos do concello. 
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e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 
seguimento continuo do curso polo alumnado. 
 
No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo, 

controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a á aula 

E-DIXGAL, Aula virtual ou Classroom.  

No caso de ter que permanecer illado parte do alumnado do grupo, 

controlarase diariamente o acceso ás actividades da aula EDIXGAL en 

1º e 2º ESO , Classroon ou Aula Virtual dependendo do alumnado en 

corentena.. 

 

7º Revisión do desenvolvemento da addenda 
 

A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de 

coordinación do 2º trimestre e segundo o seu resultado procederase á 

súa actualización. 
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1º Temporalización 
 
Primeiro trimestre do curso 2020-21. 

 
 
2º Obxectivos desta adaptación. 
 

 Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se 

esta fose necesaria. 

 Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

 Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a 

finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos 

curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior. 

 Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas 

dos resultados da avaliación inicial. 

 Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o 

pleno desenvolvemento de todo o alumnado.  

 
3º Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se 
impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020. 
 

Nos informes individualizados do curso 2019-20 quedou constancia dos 

contidos programados que foron impartidos.  

 

Estes foron os contados que non se pudieron impartir: 

- Falar por teléfono. 

- Falar dos gustos e lecer. 

- Aceptar/rexeitar. 

- Expresar a causa. 

- Expresar a preferencia. 

- Comparar. 
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- Utilizar os partitivos. 

- Utilizar os pronomes tónicos. 

- Contar ata 99. 

- Preguntar e dar a hora. 

- Falar das actividades diarias e a súa secuenciación. 

- Falar do corpo e das doenzas comúns. 

- Expresar a dor. 

- Facer plans de futuro. 

- Falar de certos animais e caracterizalos. 

- Descubrir os números ordinais (ata o 12). 

- Falar do tempo que fai. 

- Dar consellos e prohibir. 

- Comprar, preguntar o prezo e pagar. 

- Dar una opinión e expresar un desexo. 

 

4º Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e 
materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do 
alumnado. 
 

Dos datos obtidos da avaliación inicial pódense constatar as seguintes 

carencias: 

- Necesidade de volver a unha dinámica de traballo normal. 

- Necesidade de reactivar coñecementos básicos xa adquiridos. 

 
5º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do 
novo curso escolar. 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 

 

Os obxectivos desta área non se modifican 

b)Revisión das competencias clave 

 

As competencias clave non se modifican 
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c)Revisión dos contidos 

 
Traballaranse os contidos que quedaron sen impartir integrándoos 

dentro dos deste curso, aproveitando que neste materia a aprendizaxe 

se produce en espiral, volvendo continuamente sobre destrezas e 

contidos en teoría vistos anteriormente. 

Os contidos xa vistos serán repasados e os contidos que non deu tempo 

ver no curso pasado serán presentados como novos. 

 

6º Adaptacións necesarias á docencia non presencial  
 

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e 

mixta 

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención 

a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto) 

 

Empregarase a plataforma E-DIXGAL en 1º e 2º ESO  facilitada  pola 

Consellería, así como a Aula Virtual e Classroom segundo o tipo de 

actividade e a comodidade ofrecida por cada plataforma, permitindo a 

programación de actividades e a avaliación individualizada de cada 

alumno/a. 

b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de 
suspensión das clases presenciais. 

 

A docencia realizarase a través da Aula Virtual e Classroom co curso 

creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado. 

Empregarase tamén a plataforma EDIXGAL  para 1º e 2º ESO que 

permite a programación de actividades e a avaliación individualizada de 

cada alumno/a. 
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c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o 
ensino non presencial. 

 
Serán os mesmos que os indicados previamente na programación xeral. 

Os exercicios de expresión oral presenciais quedan substituídos pola 

entrega de vídeos pola Aula Virtual, por Classroom ou pola plataforma E-

DIXGAL, segundo o nivel do que se trate. 

Os demais instrumentos de avaliación previstos para os distintos 

bloques de estándares avaliables seguirán vixentes na súa versión en 

liña mediante as ferramentas anteriormente sinaladas. 

As probas teóricas presenciais poderán igualmente ser substituídas por 

probas en liña mediante vídeoconferencia cando as circunstancias do 

alumnado o permitan. 

 
d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non 

poida seguir a ensinanza telemática. 

 
Do alumnado deste nivel, hai casos que non teñen acceso a internet ou 

non todos dispoñen dun equipo axeitado para conectarse e seguir de 

xeito eficiente o ensino telemático. A estas familias, se a administración 

educativa non lles proporciona medios e equipos axeitados, 

prestarémoslles equipos do centro.  

En canto á rede, buscaremos solucións a través de entidades como Cruz 

Vermella ou servizos do concello. 

 

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 
seguimento continuo do curso polo alumnado. 
 
No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo, 

controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a á Aula 

virtual e Classroom.  

No caso de ter que permanecer illado parte do alumnado do grupo, 

controlarase diariamente o acceso ás actividades da aula EDIXGAL en 

1º e 2º ESO , Classroon ou Aula Virtual dependendo do alumnado en 

corentena.. 
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7º Revisión do desenvolvemento da addenda 
 

A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de 

coordinación do 2º trimestre e segundo o seu resultado procederase á 

súa actualización. 
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1º Temporalización 
 
Primeiro trimestre do curso 2020-21. 

 
2º Obxectivos desta adaptación. 
 

 Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se 

esta fose necesaria. 

 Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

 Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a 

finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos 

curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior. 

 Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas 

dos resultados da avaliación inicial. 

 Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o 

pleno desenvolvemento de todo o alumnado.  

 
3º Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se 
impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020. 
 

Nos informes individualizados do curso 2019-20 quedou constancia dos 

contidos programados que foron impartidos.  

 

Estes foron os contados que non se puideron impartir: 

- Dar unha receita. 

- Preguntar e dar un itinerario. 

- Presentar a casa e o seu cuarto. 

- Situar no espazo. 

- Falar de cousas en plural (plurales irregulares). 

- Expresar a posesión. 

- O presente progresivo. 

- Falar da frecuencia. 
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- Falar do deporte, alimentación e saúde. 

- Dar consellos para estar en forma. 

- Comparar co superlativo. 

- Falar de accións do pasado; o pasado recente. 

- Dar e preguntar a hora. 

- Expresar o destino. 

- Falar de proxectos no futuro. 

- Expresar a suposición e opinión. 

- Expresar condicións. 

- Falar do tempo meteorolóxico. 

- Buscar e reservar unha habitación. 

- Contar ata 1000. 

 

4º Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e 
materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do 
alumnado. 
 

Dos datos obtidos da avaliación inicial pódense constatar as seguintes 

carencias: 

- Necesidade de volver a unha dinámica de traballo normal. 

- Necesidade de reactivar coñecementos básicos xa adquiridos. 

 
5º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do 
novo curso escolar. 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 

 

Os obxectivos desta área non se modifican 

 

b)Revisión das competencias clave 

 

As competencias clave non se modifican 
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c)Revisión dos contidos 

 
Traballaranse os contidos que quedaron sen impartir integrándoos 

dentro dos deste curso, aproveitando que neste materia a aprendizaxe 

se produce en espiral, volvendo continuamente sobre destrezas e 

contidos en teoría vistos anteriormente. 

Os contidos xa vistos serán repasados e os contidos que non deu tempo 

ver no curso pasado serán presentados como novos. 

 

6º Adaptacións necesarias á docencia non presencial  
 

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e 

mixta 

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención 

a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto) 

 

Empregarase a plataforma E-DIXGAL en 1º e 2º ESO  facilitada  pola 

Consellería, así como a Aula Virtual e Classroom segundo o tipo de 

actividade e a comodidade ofrecida por cada plataforma, permitindo a 

programación de actividades e a avaliación individualizada de cada 

alumno/a. 

b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de 
suspensión das clases presenciais. 

 

A docencia realizarase a través da Aula Virtual e Classroom co curso 

creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado. 

Empregarase tamén a plataforma EDIXGAL  para 1º e 2º ESO que 

permite a programación de actividades e a avaliación individualizada de 

cada alumno/a. 
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c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o 
ensino non presencial. 

 
Serán os mesmos que os indicados previamente na programación xeral. 

Os exercicios de expresión oral presenciais quedan substituídos pola 

entrega de vídeos pola Aula Virtual, por Classroom ou pola plataforma E-

DIXGAL, segundo o nivel do que se trate. 

Os demais instrumentos de avaliación previstos para os distintos 

bloques de estándares avaliables seguirán vixentes na súa versión en 

liña mediante as ferramentas anteriormente sinaladas. 

As probas teóricas presenciais poderán igualmente ser substituídas por 

probas en liña mediante vídeoconferencia cando as circunstancias do 

alumnado o permitan. 

 
d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non 

poida seguir a ensinanza telemática. 

 
Do alumnado deste nivel, hai casos que non teñen acceso a internet ou 

non todos dispoñen dun equipo axeitado para conectarse e seguir de 

xeito eficiente o ensino telemático. A estas familias, se a administración 

educativa non lles proporciona medios e equipos axeitados, 

prestarémoslles equipos do centro.  

En canto á rede, buscaremos solucións a través de entidades como Cruz 

Vermella ou servizos do concello. 

 

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 
seguimento continuo do curso polo alumnado. 
 
No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo, 

controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a á Aula 

virtual e Classroom.  

No caso de ter que permanecer illado parte do alumnado do grupo, 

controlarase diariamente o acceso ás actividades da aula EDIXGAL en 

1º e 2º ESO , Classroon ou Aula Virtual dependendo do alumnado en 

corentena.. 
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7º Revisión do desenvolvemento da addenda 
 

A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de 

coordinación do 2º trimestre e segundo o seu resultado procederase á 

súa actualización. 
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1º Temporalización 
 
Primeiro trimestre do curso 2020-21. 

 
2º Obxectivos desta adaptación. 
 

 Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se 

esta fose necesaria. 

 Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

 Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a 

finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos 

curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior. 

 Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas 

dos resultados da avaliación inicial. 

 Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o 

pleno desenvolvemento de todo o alumnado.  

 
3º Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se 
impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020. 
 

Nos informes individualizados do curso 2019-20 quedou constancia dos 

contidos programados que foron impartidos.  

 

Estes foron os contados que non se puideron impartir: 

- Aceptar/rexeitar unha invitación. 

- Expresar a posesión. 

- Facer compras nunha tenda de alimentación. 

- Explicar unha receita. 

- Expresar a cantidade. 

- Falar da súa casa, da súa habitación. 

- Contar acontecementos pasados (passé composé). 

- Comunicar nun restaurante. 
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- Falar dos seus hábitos alimenticios. 

- Falar das estacións e do tempo que vai. 

- Informarse e dar informacións precisas sobre un animal. 

- Facer comparacións. 

- Falar do futuro (previsións, proxectos). 

 

4º Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e 
materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do 
alumnado. 
 

Dos datos obtidos da avaliación inicial pódense constatar as seguintes 

carencias: 

- Necesidade de volver a unha dinámica de traballo normal. 

- Necesidade de reactivar coñecementos básicos xa adquiridos. 

 
5º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do 
novo curso escolar. 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 

 

Os obxectivos desta área non se modifican 

 

b)Revisión das competencias clave 

 

As competencias clave non se modifican 

 

c)Revisión dos contidos 

 
Traballaranse os contidos que quedaron sen impartir integrándoos 

dentro dos deste curso, aproveitando que neste materia a aprendizaxe 

se produce en espiral, volvendo continuamente sobre destrezas e 

contidos en teoría vistos anteriormente. 

Os contidos xa vistos serán repasados e os contidos que non deu tempo 

ver no curso pasado serán presentados como novos. 
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6º Adaptacións necesarias á docencia non presencial  
 

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e 

mixta 

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención 

a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto) 

 

Empregarase a plataforma E-DIXGAL en 1º e 2º ESO  facilitada  pola 

Consellería, así como a Aula Virtual e Classroom segundo o tipo de 

actividade e a comodidade ofrecida por cada plataforma, permitindo a 

programación de actividades e a avaliación individualizada de cada 

alumno/a. 

b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de 
suspensión das clases presenciais. 

 

A docencia realizarase a través da Aula Virtual e Classroom co curso 

creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado. 

Empregarase tamén a plataforma EDIXGAL  para 1º e 2º ESO que 

permite a programación de actividades e a avaliación individualizada de 

cada alumno/a. 

 

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o 
ensino non presencial. 

 
Serán os mesmos que os indicados previamente na programación xeral. 

Os exercicios de expresión oral presenciais quedan substituídos pola 

entrega de vídeos pola Aula Virtual, por Classroom ou pola plataforma E-

DIXGAL, segundo o nivel do que se trate. 

Os demais instrumentos de avaliación previstos para os distintos 

bloques de estándares avaliables seguirán vixentes na súa versión en 

liña mediante as ferramentas anteriormente sinaladas. 
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As probas teóricas presenciais poderán igualmente ser substituídas por 

probas en liña mediante vídeoconferencia cando as circunstancias do 

alumnado o permitan. 

 
d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non 

poida seguir a ensinanza telemática. 

 
Do alumnado deste nivel, hai casos que non teñen acceso a internet ou 

non todos dispoñen dun equipo axeitado para conectarse e seguir de 

xeito eficiente o ensino telemático. A estas familias, se a administración 

educativa non lles proporciona medios e equipos axeitados, 

prestarémoslles equipos do centro.  

En canto á rede, buscaremos solucións a través de entidades como Cruz 

Vermella ou servizos do concello. 

 

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 
seguimento continuo do curso polo alumnado. 
 
No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo, 

controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a á Aula 

virtual e Classroom.  

No caso de ter que permanecer illado parte do alumnado do grupo, 

controlarase diariamente o acceso ás actividades da aula EDIXGAL en 

1º e 2º ESO , Classroon ou Aula Virtual dependendo do alumnado en 

corentena.. 

 

7º Revisión do desenvolvemento da addenda 
 

A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de 

coordinación do 2º trimestre e segundo o seu resultado procederase á 

súa actualización. 
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1º Temporalización 
 
Primeiro trimestre do curso 2020-21. 

 
2º Obxectivos desta adaptación. 
 

 Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se 

esta fose necesaria. 

 Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

 Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a 

finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos 

curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior. 

 Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas 

dos resultados da avaliación inicial. 

 Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o 

pleno desenvolvemento de todo o alumnado.  

 
3º Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se 
impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020. 
 

Nos informes individualizados do curso 2019-20 quedou constancia dos 

contidos programados que foron impartidos.  

 

Estes foron os contados que non se puideron impartir: 

- Dar a súa opinión e falar do futuro do planeta. 

- Falar dos seus proxectos. 

- Orientarse nunha cidade e describir lugares. 

- Pedir e explicar un itinerario. 

- Construír un relato en pasado. 

- Falar das tarefas domésticas e de pequenos servizos. 
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- Expresar a súa cólera, a súa indignación. 

- Expresar a frecuencia. 

- Expresar o seu agradecemento. 

- Explorar o universo dixital (redes sociais). 

- Comparar obxectos. 

- Falar do tempo pasado e das lembranzas de infancia. 

 

4º Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e 
materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do 
alumnado. 
 

Neste nivel, non facemos avaliación inicial como tal. 

A dinámica de grupo é positiva e poderanse incorporar aos contidos do curso 

os contidos que non foron vistos no curso pasado. 

Un alumno matriculouse nesta materia sen a ter cursado en 4ºESO. É 

consciente da situación e sabe que vai ter que facer un esforzo persoal 

importante. 

Dito isto, o método elixido neste curso ofrece a posibilidade de repasar os 

contidos correspondentes ao nivel de 4ºESO, grazas ao principio de 

aprendizaxe en espiral. 

 
5º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación do 
novo curso escolar. 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 

 

Os obxectivos desta área non se modifican 

 

b)Revisión das competencias clave 

 

As competencias clave non se modifican 

 

c)Revisión dos contidos 
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Traballaranse os contidos que quedaron sen impartir integrándoos 

dentro dos deste curso, aproveitando que neste materia a aprendizaxe 

se produce en espiral, volvendo continuamente sobre destrezas e 

contidos en teoría vistos anteriormente. 

Os contidos xa vistos serán repasados e os contidos que non deu tempo 

ver no curso pasado serán presentados como novos. 

 

6º Adaptacións necesarias á docencia non presencial  
 

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e 

mixta 

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención 

a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto) 

 

Empregarase a plataforma E-DIXGAL en 1º e 2º ESO  facilitada  pola 

Consellería, así como a Aula Virtual e Classroom segundo o tipo de 

actividade e a comodidade ofrecida por cada plataforma, permitindo a 

programación de actividades e a avaliación individualizada de cada 

alumno/a. 

b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de 

suspensión das clases presenciais. 

 

A docencia realizarase a través da Aula Virtual e Classroom co curso 

creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado. 

Empregarase tamén a plataforma EDIXGAL  para 1º e 2º ESO que 

permite a programación de actividades e a avaliación individualizada de 

cada alumno/a. 

 

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o 

ensino non presencial. 

 
Serán os mesmos que os indicados previamente na programación xeral. 
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Os exercicios de expresión oral presenciais quedan substituídos pola 

entrega de vídeos pola Aula Virtual, por Classroom ou pola plataforma E-

DIXGAL, segundo o nivel do que se trate. 

Os demais instrumentos de avaliación previstos para os distintos 

bloques de estándares avaliables seguirán vixentes na súa versión en 

liña mediante as ferramentas anteriormente sinaladas. 

As probas teóricas presenciais poderán igualmente ser substituídas por 

probas en liña mediante vídeoconferencia cando as circunstancias do 

alumnado o permitan. 

 
d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non 

poida seguir a ensinanza telemática. 

 
Do alumnado deste nivel, hai casos que non teñen acceso a internet ou 

non todos dispoñen dun equipo axeitado para conectarse e seguir de 

xeito eficiente o ensino telemático. A estas familias, se a administración 

educativa non lles proporciona medios e equipos axeitados, 

prestarémoslles equipos do centro.  

En canto á rede, buscaremos solucións a través de entidades como Cruz 

Vermella ou servizos do concello. 

 

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 
seguimento continuo do curso polo alumnado. 
 
No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo, 

controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a á Aula 

virtual e Classroom.  

No caso de ter que permanecer illado parte do alumnado do grupo, 

controlarase diariamente o acceso ás actividades da aula EDIXGAL en 

1º e 2º ESO , Classroon ou Aula Virtual dependendo do alumnado en 

corentena.. 

 

7º Revisión do desenvolvemento da addenda 
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A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de 

coordinación do 2º trimestre e segundo o seu resultado procederase á 

súa actualización. 
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1º Temporalización 
 
Primeiro trimestre do curso 2020-21. 

 
2º Obxectivos desta adaptación. 
 

 Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se 

esta fose necesaria. 

 Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

 Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a 

finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos 

curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior. 

 Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas 

dos resultados da avaliación inicial. 

 Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o 

pleno desenvolvemento de todo o alumnado.  

 
3º Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se 
impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020. 
 

Nos informes individualizados do curso 2019-20 quedou constancia dos 

contidos programados que foron impartidos.  

 

Neste caso, puidemos impartir a maior parte dos contidos previstos en 

1ºBACH. 

 

Quedaron pendentes sobre todo actividades de afondamento en determinadas 

destrezas importantes para 2ºBACHARELATO: comprensión e expresión 

escrita; repaso de distintos campos semánticos. 

 

Dito isto, os contidos que non puideron impartirse no curso pasado son os 

seguintes: 
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- Expresar o seu agradecemento. 

- Explorar o universo numérico (redes sociais). 

- Comparar obxectos. 

- Falar do tempo pasado e das lembranzas de infancia. 

 

4º Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e 
materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do 
alumnado. 
 

Neste nivel, non facemos avaliación inicial como tal. 

A dinámica e o nivel do grupo son satisfactorios. 

As carencias derivadas do confinamento no curso pasado veranse 

compensadas ao longo do curso, aproveitando a aprendizaxe en espiral 

proposta polo método elixido. 

 
5º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación do 
novo curso escolar. 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 

 

Os obxectivos desta área non se modifican 

 

b)Revisión das competencias clave 

 

As competencias clave non se modifican 

 

c)Revisión dos contidos 

 
Traballaranse os contidos que quedaron sen impartir integrándoos 

dentro dos deste curso, aproveitando que neste materia a aprendizaxe 

se produce en espiral, volvendo continuamente sobre destrezas e 

contidos en teoría vistos anteriormente. 

Os contidos xa vistos serán repasados e os contidos que non deu tempo 

ver no curso pasado serán presentados como novos. 
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6º Adaptacións necesarias á docencia non presencial  
 

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e 

mixta 

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención 

a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto) 

 

Empregarase a plataforma E-DIXGAL en 1º e 2º ESO  facilitada  pola 

Consellería, así como a Aula Virtual e Classroom segundo o tipo de 

actividade e a comodidade ofrecida por cada plataforma, permitindo a 

programación de actividades e a avaliación individualizada de cada 

alumno/a. 

b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de 
suspensión das clases presenciais. 

 

A docencia realizarase a través da Aula Virtual e Classroom co curso 

creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado. 

Empregarase tamén a plataforma EDIXGAL  para 1º e 2º ESO que 

permite a programación de actividades e a avaliación individualizada de 

cada alumno/a. 

 

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o 
ensino non presencial. 

 
Serán os mesmos que os indicados previamente na programación xeral. 

Os exercicios de expresión oral presenciais quedan substituídos pola 

entrega de vídeos pola Aula Virtual, por Classroom ou pola plataforma E-

DIXGAL, segundo o nivel do que se trate. 

Os demais instrumentos de avaliación previstos para os distintos 

bloques de estándares avaliables seguirán vixentes na súa versión en 

liña mediante as ferramentas anteriormente sinaladas. 
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As probas teóricas presenciais poderán igualmente ser substituídas por 

probas en liña mediante vídeoconferencia cando as circunstancias do 

alumnado o permitan. 

 
d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non 

poida seguir a ensinanza telemática. 

 
Do alumnado deste nivel, hai casos que non teñen acceso a internet ou 

non todos dispoñen dun equipo axeitado para conectarse e seguir de 

xeito eficiente o ensino telemático. A estas familias, se a administración 

educativa non lles proporciona medios e equipos axeitados, 

prestarémoslles equipos do centro.  

En canto á rede, buscaremos solucións a través de entidades como Cruz 

Vermella ou servizos do concello. 

 

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 
seguimento continuo do curso polo alumnado. 
 
No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo, 

controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a á Aula 

virtual e Classroom.  

No caso de ter que permanecer illado parte do alumnado do grupo, 

controlarase diariamente o acceso ás actividades da aula EDIXGAL en 

1º e 2º ESO , Classroon ou Aula Virtual dependendo do alumnado en 

corentena.. 

 

7º Revisión do desenvolvemento da addenda 
 

A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de 

coordinación do 2º trimestre e segundo o seu resultado procederase á 

súa actualización. 


