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ANEXO I.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN Á SEMIPRESENCIALIDADE E A NON 

PRESENCIALIDADE.    

Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-

19, establécese unha planificación extraordinaria que se activará no momento 

en que as administracións e o centro educativo o determinen atendendo a 

criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, garantindo a docencia nun 

escenario semipresencial ou non presencial. 

A comunicación co alumnado farase principalmente a través da aula virtual 

Moodle, e a comunicación coas familias preferentemente a través do correo 

electrónico e abalar móbil. 

Nos inicios do curso 2020-21 habilitaranse na aula virtual os cursos 

correspondentes a cada nivel e materias do departamento, e traballarase co 

alumnado para a familiarización no desenvolvemento desta ferramenta dixital 

en:.  

- Comunicar información de carácter xeral mediante os foros. 

- Enviar material de texto ou instrucións sobre contidos a desenvolver. 

- Comunicar, recibir e avaliar as tarefas de traballo. 

- Outras que cada docente poida utilizar no libre exercicio da súa tarefa 

educativa. 

Intentarase no posible seguir a programación establecida tanto en obxectivos 

coma en contidos. Os contidos organizaranse para administrarse e impartirse 

telemáticamente. 

As clases presenciais serán substituídas por videos ou apuntamentos escritos 

postos a disposición do alumnado a través da aula virtual. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Farase o seguimento da avaliación continua do alumnado a través da entrega de 

tarefas e traballos de forma telemática. Terase en conta a súa correcta 

realización  segundo se estableza e a entrega nos prazos indicados para facelo. 

Todas as probas presenciais serán substituídas por probas non presenciais, 

realizándose a distancia empregando a aula virtual. Durante o período de 

corrección destas, o alumnado poderá ser contactado polo profesorado para 

aclarar aspectos das súas respostas co fin de evitar copias ou plaxios. A 

ausencia de explicacións convincentes terá repercusión na cualificación. 

Non obstante, de producirse un confinamento que non abrangue todo o resto do 

curso académico, os exames para avaliar os correspondentes estándares de 

aprendizaxe realizaranse de forma presencial, se a incorporación do alumnado 

ás clases no centro prodúcese antes do remate da correspondente avaliación. 

As cualificacións destes exames contabilizarán do mesmo xeito e coa mesma 

porcentaxe especificados na programación que, xunto cos demais elementos de 

cualificación (tamén ponderados) conformarían a cualificación na avaliación. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Manteranse as porcentaxes de avaliación propostas na programación. 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE 

SE VAN UTILIZAR. 

Os estilos de ensinanza a empregar estarán condicionados pola capacidade de 

acceso a internet que teñan tanto os alumnos coma o profesorado. 

As metodoloxías son as mesmas que figuran na programación e 

desenvolveranse na aula virtual. 

- Exposición de contidos e tarefas por parte do profesor. 

- Resolución de tarefas. 

- Corrección e avaliación das tarefas. 
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As dificultades graduaranse de tal xeito, que ao alumnado non lle resulten 

insalvables e poidan conseguir éxitos, imprescindibles, ademais, para que a 

tarefa sexa gratificante.   

Evitaranse as dificultades innecesarias: excesiva complexidade de cálculos, 

formalización e linguaxe difícil. 

 

O profesorado reservará de forma sistemática momentos para dirixirse – 

achegarse aos alumnos de reforzo ou con necesidades educativas específicas 

para: 

- asegurar a comprensión das explicacións. 

- constatar a realización das tarefas. 

- motivar e facer unha valoración positiva do seu traballo. 

- dar pautas para organizar os materiais. 

En función da situación sanitaria e das normativas ou protocolos que se 

desenvolvan ao longo do curso, o departamento realizará ás modificacións 

oportunas para a adaptación desta programación ao marco legal, sempre 

favorecendo o proceso de ensino – aprendizaxe do alumnado atendendo á 

diversidade de casuísticas que poidan xurdir. 

 

ANEXO II. TRATAMENTO DA MATERIA NON IMPARTIDA DURANTE O 

CURSO 2019-2020 NOS DIFERENTES NIVEIS EDUCATIVOS. 

Ao longo do curso académico 2019-20, impartíronse nos niveis e materias do 

departamento todos os estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles. 


