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• Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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•

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no
seu caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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• 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

• Criterio de avaliación • Estándar de aprendizaxe

• -Describir a realidade social, política e económica do
entorno, mediante a observación e a análise da realidade, e
detectar os problemas que formula para valorala desde os
principios fundamentais da Doutrina Social da Igrexa.

• Comprende e describe os principais problemas do mundo

no que vivimos

• Describe e valora a importancia da Doctrina Social da

Igrexa na construcción  dun mundo máis xusto.

• Lee, localiza e esquematiza as características principais da

Doctrina Social da Igrexa

• Coñece e valora o compromiso do cristián no mundo

 

• -Tomar conciencia, mediante a observación da realidade e o

uso dos medios de comunicación, do inxusto orden social
imperante hoxe na sociedade e valoralo á luz dos criterios
morais cristiáns para, desde formulacións de fe,
comprometerse na mellora das estruturas sociais. 

• Confecciona materiais onde se expresan os momentos

relevantes da Doctrina Social da Igrexa

• Describe e coñece a labor social das ongs que trtan de levar
á práctica a D.S.I.

• Coñece e valora o compromiso dos cristiáns a través do
voluntariado

• Coñecer os valores morais e as normas que se propoñen

dende o cristianismo  

• Confeciona un esquema básico sobre a vida de Xesús e os
valores morais cristiáns
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• Comprende que os cristiáns estamos chamados a facer un

mundo mellor  

•  Recoñece, describe e acepta que a persoa humana

necesita do outro para alcanzar a súa identidade a
semellanza de Deus. 

  

• Identifica a mensaxe expresada nunha canción • Recoñece as actitudes e sentimentos expresadas nunha
canción

• Amplia os coñecementos propios con novas informacións

sobre elementos artísticos de diferentes países. 

• Recoñece nunha obra de arte os elementos esenciais da
mensaxe cristiá

• Sabe aprender a partir da riqueza de outras persoas cas

que convivir

• Identifica actitudes e comportamentos de acordo ca
mensaxe de Xesús

• Busca estratexias para resolver correctamente as

actividades

• Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías da información

e a comunicación, onde se reflexa a universalidade da
mensaxe cristiá 
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• Coñece os beneficios de vivir nunha sociedade na que pode

actuar libremente

• Recoñece, identifica e describe as ensinanzas de Xesús
como fonte dos valores europeos 

• Valorar a capacidade de decisión do ser humano e as súas

consecuencias e comprender a necesidade da búsqueda do
sentido da vida

• Valora, en situacións da súa contorna, a dignidade de todo

ser humano con independencia das capacidades (fisicas,
cognitivas, intelectuais, sociais, etc.) 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

O longo deste 3º trimestre envíanse traballos de repaso e afundamento do 
tratado , promovendo o desenrolo das tarefas de comprensión e 
investigación, utilizando textos e materiais audiovisuais, mantendo o 
permanente contacto a través do correo e a aula virtual.

Instrumentos:

 Traballos de comprensión  de obras de arte

Visualización de material audiovisual e extraer  as ideas principais para 
elaborar un esquema ou resumo do seu contido

Aplicar normas de comportamento a situacións reais

Elaboración de murais dixitais ou textuais expresando ideas e conclusións

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Partindo da nota conseguida no momento do confinamento, esta poderá 
mellorar ata en 2 puntos, ca realización das  tarefas que se van propoñendo.

Nota media no momento do confinamento +nota media das tarefas 
propostas.

Aqueles que tiveran que facer tarefas de recuperación, terán que facer 
tamén algunha tarefa de repaso e ampliación para mellorar a nota

Proba
extraordinaria de

setembro 

Para aqueles que non recuperaron, nin superaron o curso en xuño, farase un 
exame extraordinaria en setembro.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: Este departamento non ten alumnos pendentes

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,

ampliación)

Actividades

Traballos de recuperación para aquel alumnado que teña 
suspenso e non recuperara antes do confinamento
Traballos de repaso e reforzo

1-Actividades de recuperación destinados a aquel alumando que
debe recuperar a 1ªe/ou 2ª avaliación. Estas actividades de
recuperación serán ata tres tarefas,  a súa elaboración será
avaliada ata con un 5, para incrementar esa nota, deberá facerse
tamén algunha das tarefas de repaso e ampliación.

2-Actividades de repaso e ampliación, destinadas a aquel 
alumnado que xa ten superadas a 1ª e 2ª avaliación. Serán 
valoradas sempre de forma positiva para mellorar a nota, estas 
tarefas serán puntuadas, e poderán mellorar a nota ata un 
máximo de 2 puntos sobre a nota actual. Enviarei estas tarefas 
cada 15 días, e serán devoltas polo alumnado, nos prazos 
estipulados.
Traballos de ampliación

Traballos a elaborar a partir de textos, graficos, fotos e 
material audiovisual

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

As tarefas son enviadas por correo electrónico, con instruccións claras . 
Tamén se dan instruccións claras sobre as datas de entrega O contacto co 
alumnado é constante a través do correo, onde fan todas as preguntas 
necesarias

Para o alumnado sen conectividade, utilizase o teléfono , whatsapp, ou 
trasladando os traballos en papel, cando é preciso.

Materiais e recursos Libro de texto, materiais audiovisuais, textos, graficos, ilustracións...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Informar o alumnado e as familias a trevés do correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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