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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Os recollidos na programación do curso 2019-2020
2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
1ª e 2ª avaliación: os establecidos na programación
do curso 2019-2020.
3ª avaliación: análise da produción do alumnado.
Avaliación
Instrumentos:
1ª e 2ª avaliación: os establecidos na programación
do curso 2019-2020
3ª avaliación: traballos de aplicación e síntese,
cuestionarios, actividades de autoavaliación, ...

A nota final que o alumno/a acade nesta materia será
numérica do 1 ao 10 e corresponderá ao resultado da
suma da nota media obtida na 1ª e 2ª avaliación e a
valoración das tarefas realizadas durante a 3ª
avaliación, para o cal se aplicarán os seguintes criterios:
A

Cualificación
final

valoración terá en conta non só o resultado senón
tamén a entrega en prazo, o esforzo e o progreso
na aprendizaxe.

Non se considerará válidas aquelas actividades nas
que se detecte a reprodución total ou parcial de
calquera tipo de fonte ou das respostas de outro
alumno/a.
Alumnos/as cunha media na 1ª e 2ª avaliacións
superior ou igual a 4: as tarefas serán valoradas
ata 1 punto.

Alumnado de
materia
pendente

Non procede

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)
Actividades de recuperación. Para o alumnado que non
adquiriu as aprendizaxes e competencias imprescindibles nas
dúas primeiras avaliacións.
Actividades

Actividades de reforzo. Das aprendizaxes e competencias
realizadas nas dúas primeiras avaliacións.
Actividades de ampliación das aprendizaxes das dúas
primeiras avaliacións baseados nos estándares e competencias
considerados imprescindibles neste documento.

Metodoloxía
Aula virtual do centro
(alumnado con
Correo electrónico profesora e alumnos/as
conectividade e sen Videoconferencias WEBEX
conectividade)

Materiais e recursos

Material elaborado pola profesora para a plataforma
Material audiovisual e dixital: vídeos, páxinas webs con
actividades interactivas e animacións...

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Aula virtual do centro
Correos electrónicos dispoñibles
Publicación na páxina web do centro.

