
 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios  de  avaliación Estándares  de  aprendizaxe

270.B5.1. Organizar a información recuperada de 
distintas fontes, xerarquizándoa e plasmándoa en 
esquemas, mapas conceptuais,guións,etc

299.INEINB5. 4.1. Presenta os seus traballos segundo 
unhas pautas consensuadas: paxinación, índice, 
bibliografía, etc.

311.B5.5. Coñecer e aplicar as pautas formais para 
a elaboración de materiais de apoio ás presentación 
orais.

315.INEINB5. 5.1. Elabora material de apoio para as 
súas presentación orais.

388. B5.7.  Incorporar imaxes aos traballos escritos 
ou ás presentación cun tratamento adecuado.

339.INEINB5.7.1Incorpora imaxes aos seus traballos de 
investigación.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  
1. Observación sistemá=ca 
2. Análise da producción do alumnado.  

Instrumentos:  
1. rexistro da par=cipación do alumnado nas ac=vidades propostas; 

rexistro do grao de interacción coa profesora e co resto do alumnado 
(par=cipación en foros, videoconferencias) 

2. Traballos de inves=gación presentacións orais en vídeo. Estas 
ac=vidades realizaranse a través da Aula Virtual ou se poderán 
entregar por correo electrónico. 

Cualificación 
final

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta 
que ningún alumno ou alumna poderá ver minoradas as súas 
cualificacións que xa ob=veran na segunda avaliación.

Todo o alumnado terá acceso a traballos específicos rela=vos a os dous 
primeiros trimestres co obxec=vo de poder obter unha cualificación de 
aprobado ou superior.

As cualificacións ob=das durante este trimestre terán o mismo peso que 
as dos trimestres anteriores, estando divididas nas seguintes categorías:  
80%  nota media dos traballos feitos  e  20% ac=tude. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro

O alumnado que non obteña unha cualificación de 5 (aprobado) ou 
superior na convocatoria ordinaria de xuño, terá dereito a facer unha 
proba presencial ou telemá=ca (segundo dispoñan as autoridades 
educa=vas) a principios de setembro. Esta proba será escrita e estará 
baseada nos estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación dos 
bloques 4 e 5.


Alumnado de 
materia 

pendente

Ao ser esta unha asignatura cursada durante primeiro de ESO, non hai 
alumnado que teña materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

A profesora proporá actividades de práctica que permitan ao 
alumnado alcanzar os obxectivos de aprendizaxe. 

Traballo de investigación individual: proxectos que implican a 
consulta de fontes informativas diversas, fóra do libro de texto.

Facer un resumo dun texto que pode estar en distintos 
soportes e formatos

Uso continuado de Internet para a posta o dia de noticias, 
realización de actividades (power point), búsqueda de datos,e 
presentación de actividades polo alumnado usando os medios 
dixitais.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conecDvidade e 

sen conecDvidade)

Partindo da base de que todo o alumnado dispón dun 
ordenador con conexión a Internet (circunstancia comprobada 
polo centro), a metodoloxía basearase na aprendizaxe a 
distancia, seguindo un ritmo marcado semanalmente polo 
profesor por correo electrónico.

Materiais e 
recursos

• O profesor irá enviando ao alumnado o material que sexa 
necesario ao longo do trimestre .


• Como outros recursos sublíñanse os seguintes:

• Ordenadores con conexión a internet para a busca de 

información diversa relacionada coa materia e 
participación en xogos virtuais.


• Extracto de películas de vídeo  que traten diversos 
aspectos da materia.


• Documentais, entrevistas e noticias en vídeo.
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E para que así conste, asino a presente addenda a venres, 8 de maio de 2020: 

Asdo.: María del Mar Estévez Fernández 

IES Pedregal de Irimia

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

A profesora subirá esta addenda a Aula Virtual do centro, xunto cunha 
breve explicación para facilitar a comprensión por parte do alumnado 
e das familias. A profesor adicará parte dunha das próximas 
videoconferencias a explicar as medidas expresadas neste documento. 

Publicidade Esta Addenda II da programación didác=ca de ITI será publicada na 
páxina web do IES Pedregal de Irimia .
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