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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competen 

cias 

Coñecer episodios da 
mitoloxía grecolatina. 

5 O mito de 
Aracne 

Coñecer o mito de 
Aracne 

Identificar as 
manifestacións 
culturais 
relacionadas co 
mito 

Coñece, resume e 
identifica o mito de 
Aracne 

CCEC 

Coñecer a 
pronunciación do latín e 
o seu alfabeto 

1 Alfabeto e 
fonética da 
lingua latina 

Coñecer o 
alfabeto e as 
normas básicas da 
pronunciación do 
latín 

Coñece o alfabeto e a
 pronunciación 
básica do latín. 

CCL 

Presentar os aspectos 
básicos da morfoloxía do 
substantivo 

3 Morfoloxía do 
substantivo: 
xénero, número e 
caso. 

Declinacións. 

Comprender o 
concepto 
declinación. 

Identificar o 
xénero, número e 

Define e comprende o 
concepto de 
declinación. 

Relaciona o uso dos 
casos coa función 

CCL 
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   caso nas oracións 
latinas. 

sintáctica. 

Identifica o xénero, o 
número e o caso e as 
súas correspondentes 
desinencias 

 

Declinar correctamente 
substantivos da 
primeira declinación. 

3 A primeira 
declinación 

Aprender o 
paradigma da 
primeira 
declinación. 

Coñecer    a 
primeira 
declinación, 
encuadrar  as 
palabras  dentro 
desta, enuncialas e
 declinalas 
correctamente. 

Enuncia 
correctamente os 
substantivos da 
primeira declinación e 
sabe buscalos no 
dicionario. 

Declina palabras e 
sintagmas  en 
concordancia, 
aplicando 
correctamente para 
cada palabra   o 
paradigma  da 
primeira declinación 

CCL 

Conxugar e traducir o 
presente de indicativo do 
verbo sum. 

Distinguir as oración 
atributivas das 
predicativas. 

3 O presente de 
indicativo do 
verbo sum. 

O verbo sum en 
oracións 
atributivas e 
predicativas. 

Coñecer o 
presente de 
indicativo do 
verbo sum e o seu 
emprego en 
oración atributivas e 
predicativas. 

Coñece o presente de 
indicativo  do verbo 
sum. 

Explica a diferenza 
entre o uso atributivo e 
predicativo 

CCL 

Coñecer os accidentes 
do verbo latino. Saber 
conxugar e traducir o 
presente de indicativo 
activo. 

3 Morfoloxía do 
verbo: voz, 
tempo, modo, 
número e 
persoa. 

O presente de 
indicativo activo. 

Determinar a 
morfoloxía do verbo 
e conxugar o 
presente de 
indicativo activo. 

Coñece os 
accidentes do verbo 
latino. 

Sabe conxugar e 
traducir o presente  de 
indicativo activo. 

CCL 
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Coñecer a orixe da 
lingua latina, así como a 
expansión e a evolución 
desta. 

3 A lingua latina. 

O indoeuropeo. 

Coñecer a orixe da 
lingua latina: o 
indoeuropeo, a 
expansión e a 
evolución do latín. 

Identificar  o 
indoeuropeo  como 
a lingua nai da
 maioría das 
linguas faladas en 
Europa 
actualmente. 

Define e identifica o 
indoeuropeo como 
lingua nai da maioría 
das linguas faladas en 
Europa. 

Coñece a orixe, 
expansión e 
evolución da lingua 
latina. 

CCL 
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Identificar o léxico 
patrimonial e cultismos. 

1 Léxico patrimonial
 e 
cultismos. 

Recoñecer o léxico 
patrimonial e 
cultismos. 

Coñecer, identificar
 e 
traducir o léxico 
latino  transparente 
e as palabras de 
maior frecuencia. 

Recoñecer os 
elementos léxicos 
latinos que 
permanecen nas 
linguas  do 
alumnado. 

Define, difererencia e 
identifica o léxico 
patrimonial e 
cultismo. 

Deduce o significado 
de termos latinos non 
estudados a partir do 
contexto ou de 
palabras da lingua 
propia. 

Identifica e explica as 
palabras transparentes 
e de maior frecuencia. 

CCL 

Coñecer a historia mítica 
da fundación de Roma. 

Presentar os feitos máis 
destacados da 
monarquía romana. 

7 A fundación de 
Roma: o mito  e a 
historia. 

A Monarquía. 

Coñecer o mito 
asociado á 
fundación          de 
Roma e a 
monarquía que se 
instaurou a partir 
de Rómulo. 

Coñecer os sete 
reis romanos. 

Coñece o  mito 
asociado á fundación 
de Roma e  a 
monarquía instaurada 
tralo seu fundador. 

CSC 

Coñecer os aspectos 
máis relevantes da vida 
cotiá en Roma. 

5 Os primeiros anos 
de vida. Os 
xoguetes. Os 
xogos. O nome 
dos romanos. 

Coñecer cómo 
eran os primeiros 
anos de vida dos 
menos/as romanos:
  os 
xoguetes, os xogos 
e os seus nomes. 

Coñecer os aspectos 
máis relevantes dos 
primeiros anos de vida 
dun neno/a romano. 

CSC 

Coñecer as principais 
obras públicas e 
construcións romanas. 

5 As termas. Recoñecer a 
estructura das 
termas, a súa 
distribución e o seu 
uso por parte da 
poboación. 

Recoñece a 
estructura e o uso das 
termas. 

CSC e 
CCEC 
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Identificar aspectos da 
mitoloxía grecorromana. 

5 As deusas. Coñecer as 
deusas romanas e 
a súa orixe grega. 

Identifica    as 
principais deusas da 
mitoloxía grecolatina e
 sinala os seus 
rasgos  característicos
   e 
establece  relacións 
entre as máis 

CCEC 
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    importantes.  

Coñecer episodios da 
mitoloxía grecolatina 

5 O mito de 
Ifixenia. 

Coñecer o mito de 
Ifixenia. 

Identificar as 
manifestacións 
culturais  e 
artísticas 
vinculadas co mito 
lido. 

Coñece, resume e 
identifica o mito de 
Ifixenia. 

CCEC 

Declinar correctamente 
as palabras  da segunda 
declinación. 

3 A segunda 
declinación. 

Aprender o 
paradigma da 
segunda 
declinación. 

Enuncia 
correctamente os 
substantivos da 
segunda declinación. 

CCL 

   Coñecer  a 
segunda 
declinación e os 
modelos de 
sustantivos de 
varias 
terminacións. 

Declina palabras e 
sintagmas   en 
concordancia, 
aplicando 
correctamente para 
cada palabra   o 
paradigma   da 
primeira  ou  da 
segunda declinación. 

 

Coñecer as 
preposicións máis 
habituais e sabelas 
traducir no contexto 

3 As preposicións. Coñecer  as 
principais 
preposicións de 
acusativo e de 
ablativo. 

Coñece e traduce 
preposicións  e 
estruturas 
preposicionais. 

CCL 

   Iniciarse na 
tradución de 
estruturas con 
preposicións. 

  

Identificar as principais 
etapas da historia do 
latín. 

1 

 

2 

Os sistemas de 
escritura. 

O latín, lingua con 
historia. 

Coñecer e 
identificar os 
distintos sistemas 
de escritura. 

Coñecer a orixe do 
alfabeto e cómo se 
concreta nos 
alfabetos itálicos 
que deron lugar ao 
latino. 

Coñece as orixes do 
alfabeto - 
especialmente latino- 
e dos distintos 
sistemas de 
escritura. 

Identifica as 
principais etapas da 
historia do latín. 

CCL 

   Recoñecer distintos 
aspectos 
vinculados coa 
evolución do latín. 
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Coñecer o significado de 
palabras formadas con 
prefixos de orixe latina. 

7 Os prefixos de 
orixe latina. 

Coñecer os 
principais prefixos 
de orixe latina. 

Construir palabras 
con prefixos. 

Coñece o significado 
dos principais 
prefixos de orixe 
latina. 

Forma palabras cos 
prefixos dados. 

CCL 

Presentar a etapa 
republicana da historia 
de Roma. 

Coñecer os feitos máis 
importantes da 
República romana. 

5 A República. Coñecer a 
expansión de 
Roma durante a 
República: Italia e o 
Mediterráneo. 
Coñecer os 
conflitos internos. 

Comparar os 
sistemas políticos 
romanos. 

Coñece os feitos máis 
destacados da 
República de Roma e 
a súa expansión. 

CSC 

Coñecer os aspectos 
máis relevantes da vida 
cotiá en Roma. 

5 A educación. 
Finalidade. 
Tipos de 
escolas. Niveis 
educativos. 
Material 
didáctico. 

Coñecer a 
finalidade da 
educación  na 
antigua  Roma 
(tipos de escolas, 
niveis educativos e
 materiais 
didácticos 
empregados). 

Comparar o 
sistema educativo 
romano co actual 

Coñece e describe os 
aspectos máis 
relevantes da 
educación na antigua 
Roma, analizando os 
tipos de escola, niveis 
educativos e materiais 
didácticos e 
contrástaos cos da 
actualidade. 

CSC 

Coñecer as principais 
obras públicas e 
construcións romanas. 

5 Os acuedutos. Recoñecer a 
estructura, 
construción e 
finalidade        dos 
acuedutos; así 
como o uso que 
facía deles a 
poboación. 

Coñece os principais 
acuedutos romanos, 
así como a súa 
estrutura, finalidade e 
uso. 

CSC 

CCEC 
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Identificar aspectos da 
mitoloxía grecolatina. 

5 Os deuses. Coñecer os 
deuses romanos e 
a súa orixe grega. 

Establecer relación
 con 
manifestacións 
artísticas  e 
literarias. 

Identifica os 
principais deuses da 
mitoloxía grecolatina, 
sinala os rasgos que 
os caracterizan e 
establece relación 
entre os deuses máis 
importantes. 

Recoñece e ilustra con 
exemplos o 
mantemento do 

CCEC 
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    mítico na 
cultura 

nosa  

Coñecer episodios da 
mitoloxía grecolatina 

5 O mito de Orfeo Coñecer o mito de 
Orfeo. 

Coñece e resume o 
mito de Orfeo. 

CCEC 

   Identificar as 
manifestacións 
culturais 
relacionadas con 
mito lido 

  

Caracterizar os 
adxectivos da primeira 
clase e establecer a 
concordancia. 

3 Os adxectivos 
da primeira 
clase. 

A concordancia 
do adxectivo. 

Coñecer os 
adxectivos da 
primeira clase e a 
concordancia do 
adxectivo. 

Coñece e recoñece os 
adxectivos da primeira
 clase, 
escribe a forma 
axeitada e establece a 
súa concordancia. 

CCL 

Coñecer o paradigma do 
imperfecto de indicativo 
activo. 

3 O imperfecto de 
indicativo activo. 

Observar a 
conxugación do 
imperfecto de 
indicativo activo. 

Coñece e clasifica o 
imperfecto de 
indicativo activo e 
explica os rasgos que 
permiten identificalo. 

CCL 

Identificar a orde de 
palabras nas estruturas 
latinas. 

4 A orde 
palabras 
oración. 

das 
na 

Entender a orde 
das palabras da 
oración. 

Identifica 
comprende a 
das palabras 
oración. 

e 
orde 

na 

CCL 

Recoñecer os 
complementos de lugar. 

4 Os 
complementos 
de lugar. 

Coñecer os 
complementos de 
lugar. 

Recoñece e traduce 
correctamente os 
complementos de 
lugar. 

CCL 

Coñecer o significado de
 determinados 
radicais latinos. 

7 Os radicais 
latinos. 

Coñecer os 
radicais latinos. 

Indicar o radical 
latino dalgunhas 
palabras e deducir 
e/ou buscar o seu 

Coñece o significado 
de determinados 
radicais latinos e os 
emprega para 
deducir o significado 
de palabras en 

CCL 
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   significado a partir 
de dito radical. 

galego e en castelán.  

Coñecer 
maxistraturas 
institucións 
República. 

 

e 
as 
as 
da 

5 Maxistraturas 
institucións 
República. 

e 
da 

Coñecer  as 
maxistraturas e o 
papel dos 
cónsules, pretores, 
cuestores, 
censores, edís e 
tribunos da plebe. 
Identificar as 
institucións do 
senado e as 
asambleas 
(comicios, 
curiados, 
centuriados e por 
tribus). 

Coñece e  identifica as 
maxistraturas e as 
institucións da 
República. 

CSC 

Coñecer os aspectos 
más relevantes da vida 
cotiá en Roma. 

5 A alimentación: 
ingredientes, 
conservación dos
 alimentos, 
comidas, 
innovación 
gastronómica, 
etc. 

Coñecer aspectos 
sobre a 
alimentación en 
Roma: 
ingredientes, forma
 de 
conservalos, 
comidas, 
frugalidade dos 
pobres  e 
innovación 
gastronómica. 

Coñece os aspectos 
máis relevantes 
sobre a alimentación 
en Roma. 

CCEC, 
CSC 

Coñecer as principais 
obras públicas e 
construcións romanas. 

5 Os teatros. Recoñecer a 
estrutura, 
construción e 
finalidade dos 
teatros, así coma o 
uso que a 
poboación facía 
deles. 

Coñece os principais 
teatros romanos, así 
coma a súa estrutura, 
construción, finalidade 
e uso. 

CSC, 
CCEC 

   Coñecer os 
principais teatros 
romanos que se 
conservan na 
actualidade, 
especialmente  o 
máis próximo  á 
propia poboación. 
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2ª avaliación 
 
 

Obxectivos Bloque Contidos Crit. Avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as 

Coñecer e identificar os 
temas da terceira 
declinación en 
consoante oclusiva, 
líquida, nasal e sibilante. 

Recoñecer e declinar 
correctamente os temas 
da terceira declinación e 
practicar a sintaxe. 

3, 

4 

A terceira 
declinación. 

Aprender o 
paradigma da 
terceira declinación 
latina: os temas en 
consoante oclusiva, 
os temas en
 consoante 
líquida, os temas en
 consoante 
nasal e os temas en
 consoante 
sibilante. 

Recoñecer, buscar 
o significado e 
traducir os 
substantivos      da 

Enuncia 
correctamente os 
substantivos da 
terceira declinación. 

Identifica, declina e 
traduce palabras e 
sintagmas  en 
concordancia, 
aplicando 
correctamente para 
cada palabra   o 
paradigma  da 
primeira, segunda ou 
terceira declinación. 

CCL 
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   terceira 
declinación. 

  

Identificar as principais 
conxuncións para a 
coordinación. 

4 As conxuncións 
de coordinación. 

Coñecer 
principais 
conxuncións 
coordinación. 

as 

da 

Identifica 
principais 
conxuncións 
coordinación. 

as de CCL 

Coñecer a función do 
substantivo como 
aposición. 

4 A aposición. Coñecer e analizar 
morfolóxicamente e 
sintácticamente o 
uso da aposición. 

Recoñece a función do 
substantivo como 
aposición. 

CCL 

Presentar os 
acontecementos 
históricos máis 
importantes da 
República romana. 

Coñecer a figura de Xulio 
César e os 
acontecementos da súa 
época. 

5 O final da 
República. 

Coñecer  os 
episodios históricos 
do fin da República:
   a 
primeira guerra 
civil, Pompeio  e 
Craso, o ascenso de 
Xulio César, o 
primeiro triunvirato, 
a segunda guerra 
civil, a ditadura de 
Xulio César e o 
segundo triunvirato. 

Coñece os episodios 
históricos máis 
relevantes do fin da 
República. 

CSC 

Coñecer os aspectos 
máis relevantes da vida 
cotiá en Roma. 

5 A vestimenta. Coñecer aspectos 
sobre a vestimenta 
en Roma: 
indumentaria 
feminina, o 
peiteado       e      o 
calzado das 
mulleres,  as xoias, 

Coñece os aspectos 
máis relevantes 
sobre a vestimenta en 
Roma. 

CSC 
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   os cosméticos; a 
indumentaria 
masculina, o 
calzado e o 
peiteado dos 
homes. 

  

Coñecer as principais 
obras públicas e 
construcións romanas. 

5 Os anfiteatros. Recoñecer a 
estrutura, 
construción e 
finalidade dos 
anfiteatros, así 
coma o uso que a 
poboación facía 
deles. 

Coñecer os 
anfiteatros máis 
destacados e, en 
especial, o máis 
próximo á 
poboación. 

Recoñece a 
estrutura, construción, 
finalidade e uso dos 
anfiteatros. 

Coñece os 
anfiteatros máis 
importantes e o máis 
próximo á súa 
poboación. 

CSC, 

CCEC 

Declinar correctamente 
os temas en vogal e 
mixtos da terceira 
declinación. 

Traducir textos con 
palabras da terceira 
declinación. 

3 

6 

A terceira 
declinación: 
temas en vogal e 
mixtos. 

Aprender o 
paradigma da 
terceira declinación 
latina: os temas en 
vogal e mixtos. 

Recoñecer, buscar 
o seu significado e 
traducir os 

Enuncia correctamente 
os 
substantivos da 
terceira declinación: os 
temas en vogal e 
mixtos. 

Identifica, declina e 
traduce palabras e 

CCL 
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   substantivos da 
terceira declinación. 

sintagmas  en 
concordancia, 
aplicando 
correctamente para 
cada palabra   o 
paradigma  da 
primeira, segunda ou 
terceira declinación 

 

Coñecer a morfoloxía do 
futuro imperfecto de 
indicativo. 

3 O futuro 
imperfecto de 
indicativo activo. 

Aprender o futuro de
 indicativo 
activo. 

Recoñece e clasifica o 
futuro de indicativo 
activo e explica os 
rasgos que permiten 
identifficalo. 

CCL 

Formar palabras con 
sufixos de orixe latina. 

Ampliar o vocabulario e 
relacionar palabras da 
mesma familia. 

7 Os sufixos de 
orixe latina. 

Coñecer os sufixos 
de orixe latina e o 
seu significado. 

Identifica os sufixos 
latinos de palabras de 
léxico común das 
linguas propias e 
explica a partir  destes 
o seu significado. 

CCL 
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   Imperio.   

Coñecer os aspectos 
máis relevantes da vida 
cotiá en Roma. 

5 Os gladiadores. Coñecer distintos 
aspectos sobre os 
gladiadores: orixe, 
organización e 
combates. 

Coñece as 
características máis 
relevantes dos 
gladiadores: orixe, 
organización  e 
combates. 

CSC 

Coñecer as principais 
obras públicas e 
construcións romanas. 

5 Os circos. Recoñecer a 
estrutura, 
construción e 
finalidade dos 
circos, así como o 
uso que se facía 
deles na 
poboación. 

Coñecer os circos 
máis importantes e, 
en especial, o máis 
próximo a poboación 
propia. 

Recoñece a 
estrutura, construción, 
finalidade e usos dos 
circos 

Coñece os circos máis 
importantes e o máis 
próximo a súa 
poboación. 

CSC 

CCEC 

Coñecer o paradigma da 
cuarta e quinta 
declinación. 

3 A cuarta 
declinación. 

A quinta 
declinación. 

Aprender o 
paradigma da 
cuarta e quinta 
declinación. 

Recoñecer, buscar
 o seu 
significado  e 
traducir  os 
substantivos das 
cinco declinacións. 

Enuncia correctamente 
os 
substantivos da 
cuarta e da quinta 
declinación. 

Identifica, declina e 
traduce palabras e 
sintagmas   en 
concordancia, 
aplicando 
correctamente para 
cada palabra    o 
paradigma    da 
declinación á  que 
pertence. 

CCL 

Coñecer o pretérito 
perfecto de indicativo 
activo. 

3 O pretérito 
perfecto de 
indicativo activo. 

Observar a 
conxugación do 
pretérito perfecto 
de indicativo activo. 

Coñece e identifica o 
pretérito perfecto de 
indicativo activo e 
explica os rasgos que 
permiten identificalo. 

CCL 
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Presentar as clases 
sociais en Roma e as 
características de cada 
unha delas. 

5 As clases 
sociais. 

Coñecer as 
clases sociais da 
época republicana 
e da imperial. Os 
cidadáns (patricios
  e 
plebeos), os 
clientes, os 
escravos. 

Deducir a partir dun 
fragmento das 
Comedia da olla de 
Plauto, a forma en 
que un escravo 
trata de obter a súa 
liberdade. 

Coñece as clases 
sociais da época 
republicana e da 
imperial. Os cidadáns 
(patricios e plebeos), 
os clientes e os 
escravos. 

CSC 

CCEC 

Coñecer os aspectos 
básicos da vida familiar 
en Roma. 

5 A muller e a vida 
familiar. 

Coñecer os 
aspectos sobre a 
muller e a vida 
familiar:  o 
matrimonio, o 
adulterio, a familia 
romana e o 
divorcio. 

Coñece os aspectos 
sobre a muller e a vida 
familiar. 

CSC 

CCEC 

Coñecer as principais 
obras públicas e 
construcións romanas. 

5 Os arcos de 
triunfo. 

Recoñecer a 
estrutura, 
construcción e 

Recoñece a 
estrutura, construción, 

CSC 

CCEC 
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   finalidade dos 
arcos de triunfo, así 
como o seu uso por 
parte da 
poboación. 

Coñecer os arcos 
de triunfo máis 
importantes. 

finalidade e uso dos 
arcos de triunfo. 

Coñece e localiza os 
arcos de triunfo máis 
importantes. 

 

Coñecer os aspectos 
máis relevantes das 
estradas romanas. 

5 As estradas. Coñecer aspectos 
sobre as 
estradas, a súa 
financiación, 
construción  e 
tipos de vehículos 
que circulaban 
por elas; e as 
principais vías 
trazadas polos 
romanos na 
Península Ibérica. 

Coñece   aspectos 
sobre  as estradas: 
financiación, 
construción, vehículos 
e principais vías na
 Península 
Ibérica. 

CSC 

Coñecer as principais 
obras públicas e 
construcións romanas. 

5 As vilas. Recoñecer a 
estrutura, 
construción e 
finalidade das vilas, 
así coma o uso que 
se facía delas por 
parte da 
poboación. 

Recoñece a 
estrutura, construción, 
finalidade e uso das 
vilas. 

Coñece e localiza as 
vilas máis 
importantes. 

CSC 

CCEC 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Na terceira avaliación estableceranse as medidas de reforzo educativo oportunas 
para aqueles alumnos/as que non alcanzaran os 5 puntos tras calcular a media 
aritmética das avaliación anteriores. Ditas medidas estarán dirixidas a garantir a 
adquisición dos contidos e as competencias imprescindibles para superar o vixente 
curso. Deste xeito traballarase para recuperar as avaliacións pendentes ben a 
través da entrega obrigatoria de diferentes actividades ou mediante a realización 
dunha proba obxectiva final, para aqueles/as alumnos/as que non superen a 
materia polo primeiro medio. 

Para aqueles/as alumnos/as que alcanzaran os 5 puntos tras calcular a media 
aritmética das avaliacións anteriores, estableceranse actividades de ampliación que 
permitirán ao alumnado seguir traballando e ampliando coñecementos. 

 

Instrumentos: 

• Controis e probas obxectivas orais e/ou escritas para aqueles/as 
alumnos/as que non superaran a materia mediante o traballo da terceira 
avaliación. 

• Traballos guiados e presentación sobre a vida e disposición da Antiga 
Roma. 

• Actividades de traducción.  

• Actividades semanais sobre diferentes contidos da materia. 

• Intervencións e participación nas videoconferencias a través de Webex. 

 

 

Cualificación final 

Para obter a cualificación final do curso calcularase a media aritmética entre as 
cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións, podendo sumar ata un 
máximo de 1,5 puntos co traballo realizado na terceira avaliación. 

Aqueles/as alumnos/as que non alcancen os 5 puntos na cualificiación final poderán 
realizar unha proba obxectiva final que se axustará aos estándares de aprendizaxe 
e aos criterios de avaliación imprescindibles correspondentes ao curso obxecto de 
recuperación.  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles/as alumnos/as que non aprobaran a materia na convocatoria ordinaria terán 
dereito a unha proba extraordinaria en setembro. Esta proba extraordinaria consistirá 
nunha proba obxectiva axustada aos estándares de aprendizaxe e aos criterios de 
avaliación imprescindibles, correspondentes ao curso obxecto de recuperación 
estipulados na programación didáctica. 

O alumnado obterá a cualificación de apto cando a nota desta proba 
extraordinaria sexa igual ou superior a 5 puntos. 

 

 
 
 

 

Criterios de avaliación: Non procede. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de cualificación: Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede. 

  

 
 
 

4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información sobre as adaptacións feitas na programación didáctica do curso 
2019/2020 será transmitida ao alumnado mediante unha videoconferencia a 
través de Webex, publicada na páxina web do centro e enviada aos titores/as de 
cada curso para que poidan informar ás familias. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro IESP Pedra da Aguia. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades No terceiro trimestre propóñense actividades de repaso, reforzo e recuperación 
para aqueles/as alumnos/as que non superaran as avaliacións anteriores. Ditas 
tarefas axustaranse aos estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación 
imprescindibles, correspondentes ao curso en cuestión. 
Para aqueles/as alumnos/as que superaran de forma satisfactoria as avaliacións 
anteriores propóñense actividades de ampliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas propostas serán publicadas semanalmente na páxina web do centro, 
á que o alumnado terá que acceder mediante algún dispositivo con conexión a 
Internet. Do mesmo xeito, as tarefas serán enviadas ao profesorado mediante 
correo electrónico e usarase a aplicación Webex para establecer 
videoconferencias centradas no repaso pu ampliación de contidos, así como en 
resolver dúbidas. 
Para aqueles/as alunmnos/as que, pese aos recursos dispostos pola Xunta de 
Galicia, non dispoñan de dispositivos ou conexión a Internet, a dirección do 
centro imprimirá os documentos dispoñibles na súa páxina web e enviaráos e 
recolleráos semanalmente. Finalmente, poderá conectarse telefónicamente ás 
reunións na aplicación Webex. 
 

Materiais e recursos Para levar a cabo o proceso ensinanza-aprendizaxe durante o terceiro trimestre  
contémplanse os seguientes materiais e recursos: 

• Ordenador ou tablet con conexión a Internet. 

• Libro de texto. 

• Materiais e tarefas elaborados polo docente e publicados na páxina web 
o na aula virtual do centro. 

• Teléfono para posibles conexións á aplicación Webex. 
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