
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
ENSINANZAS PARA PERSOAS ADULTAS 
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ADAPATACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DAS ENSINANZAS PARA PERSOAS ADULTAS 

(En base ás 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) 

 

1. INTRODUCIÓN 

A continuación recóllense as adaptacións das programacións das Ensinanzas de Adultos, que se imparten no IES Ribeira do Louro en 

horario de tarde-noite. Cada unha delas foi adaptada polo profesor e profesoras que dan clase nestes estudos: 

Raquel Castro Martínez: Ámbito lingüístico (lingua galega e lingua castelá nos MÓDULOS II e IV da ESA)  

Patricia Rodríguez Carnero: Ámbito científico e tecnolóxico nos MÓDULOS II e IV e Ámbito social no MÓDULO IV da ESA 

Luis Álvarez Estévez: Ámbito lingüístico (lingua inglesa no MÓDULO IV da ESA) 

Noelia Lorenzo Rodríguez: Ámbito social no Módulo II,  EBI I e ÁMBITO DE COMUNICACIÓN E ÁMBITO  DE DESENVOLVEMENTO 

E INICIATIVA PERSOAL E LABORAL en EBI II e Ámbito social nos MÓDULOS I e II da ESA 

Rosa Muñiz Vidal: EBI I e EBI II ( Ámbito da competencia matemática e ÁMBITO DA CIENCIA, TECNOLOXÍA E SOCIEDADE NO 

MUNDO ACTUAL) e  Ámbito lingüístico (inglés) no Módulo I e  II da ESA. 

 

 



   

 

 

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

2.1. Os centros educativos e o profesorado revisarán e modificarán os criterios de avaliación previstos para cada módulo e ámbito, 

valorando especialmente as competencias máis relevantes e imprescindibles para a continuidade do proceso educativo, reforzando e 

consolidando as aprendizaxes realizadas no primeiro mes do cuadrimestre, período no que se desenvolveron actividades educativas 

de carácter presencial.  

2.2. A avaliación do alumnado será integradora e colexiada, debendo priorizar a progresión e consecución dos obxectivos xerais 

establecidos para o módulo e o desenvolvemento das competencias correspondentes fronte á superación dos criterios de avaliación 

específicos para cada ámbito. 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  

3.1. Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas que os centros educativos e o profesorado realicen 

durante o segundo cuadrimestre do curso 2019-2020.  

3.2. Priorizarase a avaliación atendendo ao seu carácter continuo, formativo e integrador, a partir das actividades desenvolvidas 

durante a etapa presencial. En ningún caso, o alumnado poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de formato 

de ensino presencial a ensino telemático.  

3.3. Os centros e o profesorado establecerán os procedementos de avaliación que xulguen adecuados ás actuais circunstancias para 

avaliar as aprendizaxes desenvolvidas durante a etapa presencial.  

3.4. A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e 

acentuará o seu carácter diagnóstico co obxectivo de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o 



   

 

próximo curso. Estas actividades de avaliación faranse polo mesmo mecanismo con que cada centro se estea comunicando co seu 

alumnado no desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe desde a suspensión da actividade presencial.  

3.5. Avaliación extraordinaria correspondente aos módulos impartidos no primeiro cuadrimestre: os centros e o profesorado 

establecerán os procedementos de avaliación que xulguen adecuados ás actuais circunstancias. En todo caso, estes procedementos 

de avaliación aplicaranse con anterioridade aos de avaliación dos módulos impartidos no segundo cuadrimestre.  

 Neste punto, consideramos que é preciso avaliar polos mesmos mecanismos cos que ata agora nos estamos comunicando co 

alumnado. O día 8 de maio facilitarémoslle ao alumnado con módulos pendentes material para traballar os contidos dados, que 

deberán entregar antes do 29 de maio, para que sexan avaliados polo profesorado.  

 

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 4.1. Os equipos docentes flexibilizarán, de maneira excepcional durante o curso 2019-2020, os criterios de promoción en todos os 

módulos, sen ter en conta limitacións que afecten ao número de ámbitos pendentes.  

4.2. A programación do curso 2020-2021 deberá adaptarse a estas circunstancias, adoptándose as medidas necesarias de atención á 

diversidade, individuais ou grupais, orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución dos 

resultados vencellados ás aprendizaxes imprescindibles, que a situación excepcional do curso 2019-2020 lles dificultara adquirir.  

 

4.3. O alumnado que promocione sen ter superados todos os ámbitos seguirá os programas de reforzo, individuais ou grupais, que 

estableza cada equipo docente.  

 

 



   

 

 

 

5. CRITERIOS DE TITULACIÓN (obxectivos xerais do Módulo) 

5.1.  Os equipos docentes flexibilizarán os criterios de obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, 

baseándose nos obxectivos xerais establecidos para a etapa e na adquisición das competencias fundamentais. As decisións sobre 

titulación adoptaranse, en todo caso, de maneira colexiada polo equipo docente.  

5.2. Criterios por módulos e ámbitos tendo en conta os obxectivos xerais. 

 

6. ADAPATACIÓNS 

6.1. ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS I (Noelia Lorenzo Rodríguez) 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer basicamente o código lingüístico verbal e códigos 
sinxelos non verbais para comprender e expresar correctamente 
mensaxes orais e escritas da vida cotiá, estruturadas e 
adecuadas a diferentes situacións comunicativas con distintos 
tipos de interlocutores e diversas finalidades. 

B1.1.1. Comprende de maneira básica o código lingüístico CCL 

B1.2. Utilizar a linguaxe como ferramenta fundamental para 
identificar, expor e resolver situacións cotiás conforme a actitudes 
propias dunha sociedade democrática, con tolerancia, empatía e 
inspirando confianza e mostrando unha actitude construtiva, de 
respecto ás diferenzas, e sen prexuízos. 

B1.2.1.Utiliza a lingua oral para expoñer de xeito ordenado e 
coherente o contido verbal que se quere transmitir segundo o tipo 
de interlocutor. CCL CSC 
 



   

 

B1.3. Empregar a linguaxe para desenvolver a capacidade de 
transformar as ideas en actos. 

          B1.3.1. Interpreta, valora a información e explícaa coa súa 
bagaxe lingüística. CCL 

B2.1. Coñecer basicamente o código lingüístico verbal para 
expresar correctamente mensaxes escritas da vida cotiá, 
estruturadas e adecuadas a diferentes situacións comunicativas 
con distintos tipos de interlocutores e diversas finalidades. 

B2.1.1. Elabora e presenta documentos escritos con limpeza, 
claridade, precisión e orde. CCL CAA 
 

B1.1. Comprender e expresarse en diferentes linguaxes 
empregando adecuadamente os números, os símbolos, as 
representacións e as expresións matemáticas. 

B1.1.1. Entende e utiliza a grafía dos números arábigos e 
romanos en diferentes contextos de comunicación. CMCT 

B1.2. Aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas 
para describir, interpretar y predicir distintos fenómenos nos seus 
respectivos contextos interpretando os resultados matemáticos e 
valorando as solucións polo respecto dos datos e a súa 
veracidade. 

B1.2.1. Realiza procesos de razoamento matemático ordenados e 
sistemáticos e identifica a súa validez. CMCT 

B1.1. Valorar o efecto das accións persoais no contorno e 
melloralas para favorecer o benestar colectivo e contribuír á 
mellora do ambiente 

B1.1.3. Valora positivamente e coida todos os elementos naturais 
do seu contorno. CSC 

B7.1. Empregar a lingua para mellorar o coñecemento dun 
mesmo a través do diálogo interno e a metacognición, así como 
para relacionarse socialmente e coñecer o funcionamento da 
sociedade. 

B7.1.1. Recoñece sentimentos propios e alleos, identificando as 
diferentes emocións básicas. CSC 
B7.1.2. Expón de maneira coherente emocións, pensamentos, 
experiencias e ideas. CSC CCL 
B7.1.3. Emprega a linguaxe interna para autocontrolarse e regular 
a súa conduta de acordo coas normas sociais establecidas. CSC 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: análise das producións do alumnado, observación sistemática 

Instrumentos: porfolio, textos escritos, rexistro anecdótico 

Cualificación final 

A cualificación final será un compendio das notas obtidas ao longo do curso de xeito presencial prestando 
especial atención aos mínimos establecidos e ao desenvolvemento competencial. Non se terá en conta o 
teletraballo porque, a raíz dun sondeo realizado, demostrouse que a totalidade do alumnado carece dos 
coñecementos, recursos e/ou medios necesarios para elo. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: Como a avaliación é continua e global, terase en conta a mellora do proceso de 
ensino e aprendizaxe do alumnado. Para aquel que non acade os criterios mínimos establecidos contaremos 
cunha serie de actuacións e medidas de reforzo que se porán en marcha tan pronto como sexa posible. Cabe 
recordar que o alumnado carece dos medios que lle permitan traballar a distancia e, neste caso, o que teña 
materia pendente, é aquel que estase iniciando la lectoescritura ou alumnado estranxeiro que non domina 
aínda o alfabeto por completo. 

Criterios de cualificación: Neste caso, o alumnado non conta cunha cualificación numérica, senón: S (supera) 
ou NS (non supera). 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  análise das producións do alumnado (portfolio e textos 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

escritos) e observación sistemática ( rexistro anecdótico). 
 

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

Actividades  

As actividades propostas teñen a finalidade de reforzar e afianzar os contidos traballados ata o 
momento na aula. Como se trata dun grupo de alfabetización, faise especialmente complexo o 
seguimento do proceso educativo, posto que, require dun contacto co alumnado do que carecemos 
e dunha dedicación diaria e constante. A imposibilidade de facerlles chegar as actividades pola falta 
de medios e descoñecemento lingüístico dificulta enormemente a evolución e progreso das súas 
adquisicións. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todos os alumnos/as carecen de acceso a internet e non dispoñen de ningún dispositivo tecnolóxico 
que lle permita desenvolver a súa labor. As tarefas lle serían facilitadas en formato papel dende o propio 
centro a todo o alumnado que teña a posibilidade de facelo deste modo, xa que é un grupo moi 
heteroxéneo e, nalgúns casos, as posibilidades de acceso e de transporte constitúen unha barreira a 
maiores. 

Materiais e recursos 
O necesario para realizar as actividades propostas redúcese a: conexión a internet e un dispositivo apto 
para levar o traballo adiante: portátil, ordenador de mesa, tablet ou incluso un teléfono sería suficiente. 
En caso de recoller as actividades no instituto en formato papel, só precisarían material funxible.  



 

 
 

 
 

 

 

6.2. ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS II (MATERIA: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN E ÁMBITO  DE DESENVOLVEMENTO E 

INICIATIVA PERSOAL E LABORAL) 

 

EBI II (Noelia Lorenzo Rodríguez) 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer basicamente o código lingüístico verbal e códigos 
sinxelos non verbais para comprender e expresar correctamente 
mensaxes orais e escritas da vida cotiá, estruturadas e 
adecuadas a diferentes situacións comunicativas con distintos 
tipos de interlocutores e diversas finalidades. 

B1.1.1. Comprende de maneira básica o código lingüístico CCL 

B1.2. Utilizar a linguaxe como ferramenta fundamental para 
identificar, expor e resolver situacións cotiás conforme a actitudes 

B1.2.1.Utiliza a lingua oral para expoñer de xeito ordenado e 
coherente o contido verbal que se quere transmitir segundo o tipo 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

O método de contacto preferente é o correo gmail ou as contas xeradas dende o centro de gsuite. 
Como o alumnado deste grupo carece destes medios, a vía telefónica mantense aberta periodicamente 
para resolver calquera dúbida ou dificultade que teñan e informar das novas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

propias dunha sociedade democrática, con tolerancia, empatía e 
inspirando confianza e mostrando unha actitude construtiva, de 
respecto ás diferenzas, e sen prexuízos. 

de interlocutor. CCL CSC 
 

B1.3. Empregar a linguaxe para desenvolver a capacidade de 
transformar as ideas en actos. 

          B1.3.1. Interpreta, valora a información e explícaa coa súa 
bagaxe lingüística. CCL 

B2.1. Coñecer basicamente o código lingüístico verbal para 
expresar correctamente mensaxes escritas da vida cotiá, 
estruturadas e adecuadas a diferentes situacións comunicativas 
con distintos tipos de interlocutores e diversas finalidades. 

B2.1.1. Elabora e presenta documentos escritos con limpeza, 
claridade, precisión e orde. CCL CAA 
 

B1.1. Comprender e expresarse en diferentes linguaxes 
empregando adecuadamente os números, os símbolos, as 
representacións e as expresións matemáticas. 

B1.1.1. Entende e utiliza a grafía dos números arábigos e 
romanos en diferentes contextos de comunicación. CMCT 

B1.2. Aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas 
para describir, interpretar y predicir distintos fenómenos nos seus 
respectivos contextos interpretando os resultados matemáticos e 
valorando as solucións polo respecto dos datos e a súa 
veracidade. 

B1.2.1. Realiza procesos de razoamento matemático ordenados e 
sistemáticos e identifica a súa validez. CMCT 

B1.1. Valorar o efecto das accións persoais no contorno e 
melloralas para favorecer o benestar colectivo e contribuír á 
mellora do ambiente 

B1.1.3. Valora positivamente e coida todos os elementos naturais 
do seu contorno. CSC 

B7.1. Empregar a lingua para mellorar o coñecemento dun 
mesmo a través do diálogo interno e a metacognición, así como 
para relacionarse socialmente e coñecer o funcionamento da 
sociedade. 

B7.1.1. Recoñece sentimentos propios e alleos, identificando as 
diferentes emocións básicas. CSC 
B7.1.2. Expón de maneira coherente emocións, pensamentos, 
experiencias e ideas. CSC CCL 
B7.1.3. Emprega a linguaxe interna para autocontrolarse e regular 
a súa conduta de acordo coas normas sociais establecidas. CSC 



 
 

   

 

 

 
  

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: análise das producións do alumnado, observación 
sistemática 

Instrumentos: porfolio, textos escritos, rexistro anecdótico 

Cualificación 
final 

A cualificación final será un compendio das notas obtidas ao longo 
do curso de xeito presencial prestando especial atención aos 
mínimos establecidos e ao desenvolvemento competencial. Non se 
terá en conta o teletraballo porque, a raíz dun sondeo realizado, 
demostrouse que a totalidade do alumnado carece dos 
coñecementos, recursos e/ou medios necesarios para elo. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Como a avaliación é continua e global, 
terase en conta a mellora do proceso de ensino e aprendizaxe do 
alumnado. Para aquel que non acade os criterios mínimos 
establecidos contaremos cunha serie de actuacións e medidas de 
reforzo que se porán en marcha tan pronto como sexa posible. Cabe 
recordar que o alumnado carece dos medios que lle permitan 
traballar a distancia e, neste caso, o que teña materia pendente, é 
aquel que estase iniciando la lectoescritura ou alumnado estranxeiro 
que non domina aínda o alfabeto por completo. 

Criterios de cualificación: Neste caso, o alumnado non conta cunha 
cualificación numérica, senón: S (supera) ou NS (non supera). 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  análise das 
producións do alumnado (portfolio e textos escritos) e observación 
sistemática ( rexistro anecdótico). 
 



 
 
 

   

 

 

 
 
 

 
 
6.3. ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS I (Rosa Muñiz Vidal) 
 
 
 

• Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

ÁMBITO DA COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL I 

Identificar, expor e resolver situación da 
vida cotiá utilizando os números e as 
operacións. 

Utiliza estratexias de cálculo mental e realiza 
cálculos numéricos coas operación de suma, 
resta, multiplicación e división. 

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

Actividades  

As actividades propostas teñen a finalidade de reforzar e 
afianzar os contidos traballados ata o momento na aula. 
Como se trata dun grupo de alfabetización, faise 
especialmente complexo o seguimento do proceso educativo, 
posto que, require dun contacto co alumnado do que 
carecemos e dunha dedicación diaria e constante. A 
imposibilidade de facerlles chegar as actividades pola falta de 
medios e descoñecemento lingüístico dificulta enormemente 
a evolución e progreso das súas adquisicións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Todos os alumnos/as carecen de acceso a internet e non 
dispoñen de ningún dispositivo tecnolóxico que lle permita 
desenvolver a súa labor. As tarefas lle serían facilitadas en 
formato papel dende o propio centro a todo o alumnado que teña 
a posibilidade de facelo deste modo, xa que é un grupo moi 
heteroxéneo e, nalgúns casos, as posibilidades de acceso e de 
transporte constitúen unha barreira a maiores. 

Materiais e 
recursos 

O necesario para realizar as actividades propostas redúcese a: 
conexión a internet e un dispositivo apto para levar o traballo 
adiante: portátil, ordenador de mesa, tablet ou incluso un teléfono 
sería suficiente. En caso de recoller as actividades no instituto en 
formato papel, só precisarían material funxible.  

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O método de contacto preferente é o correo gmail ou as contas 
xeradas dende o centro de gsuite. Como o alumnado deste 
grupo carece destes medios, a vía telefónica mantense aberta 
periodicamente para resolver calquera dúbida ou dificultade que 
teñan e informar das novas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

   

 

                                   “ Comprende o sistema numérico decimal. 

Identificar, formular e resolver situación da 
vida cotiá utilizando os números, as 
operación e as medidas.  

Coñece o valor e as equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do sistemas 
monetario da Unión Europea. 

                  
                                    “ 

Selecciona os instrumentos e unidades de 
medida adecuados para realizar medición de 
lonxitude, masa, capacidade e tempo en 
situación reais. 

ÁMBITO COMUNICATIVONIVEL I 

Coñecer basicamente o código lingüístico 
verbal e códigos sinxelos non verbais para 
comprender e expresar correctamente 
mensaxes orais e escritas da vida cotiá, 
estruturados e adecuados a diferentes 
situación comunicativas con distintos tipos 
de interlocutores e distintas finalidades. 

Comprender de maneira básica o código 
lingüístico. 

            
     
                                    “ 

Comprende a información esencial en 
mensaxes orais e escritas de contido diverso e 
uso habitual e extrae as ideas principais e 
secundarias e o sentido global do texto. 

Comprender e interpretar as linguaxes que 
forman parte das manifestacións culturais 
ou artísticas e utilizala para expresar as 
propias ideas, pensamentos e sentimentos, 
explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética. 

 
Utiliza textos literarios sinxelos para gozar e 
enriquecerse culturalmente.  

Dispoñer de habilidades lingüísticas básicas 
que permitan orientarse nun contexto 
anglofalante e participar en situación 
comunicativas simples. 

 
Recoñece nomes, palabras e frases moi 
básicas. 
 

ÁMBITO DA CIENCIA, SOCIEDADE, TECNOLOXÍA E DESENVOLVEMENTO DA INICIATIVA PERSOAL 

Valorar o efecto das accións persoais no 
contorno e melloralas para favorecer o 
benestar colectivo e contribuír a mellora 
do ambiente. 

Recoñecer as condutas que poñen en perigo a 
saúde e a calidade de vida das persoas e os 
grupos sociais explicando por que son 
prexudiciais e cales con os seus efectos. 

Recoñecer e localizar os elementos 
principais do sistema solar, recoñecendo as 
súas características principais. 

Coñece, representa e explica a organización 
do sistema solar.  

Comprender e interpretar mapas sinxelos. Interpreta mapas de grao básico. 

Utilizar os dispositivos electrónicos máis 
común para procurar información e 
resolver problemas básicos da vida cotiá 
con actitude crítica para avaliar a 
fiabilidade das fontes 

Comparte contido dixital a través de 
dispositivos electrónicos. 

Empregar a lingua para un mellor 
coñecemento dun mesmo a través do 
diálogo interno e a metacognición, así 
como para relacionarse socialmente e 

Expón de maneira coherente emocións, 
pensamentos, experiencias e ideas. 



 
 
 

   

 

coñecer o funcionamento da sociedade. 

 

 

• Avaliación e cualificación 

Avaliación 
 

Procedementos    
Avaliación  continua do alumnado con actividades de reforzo e de ampliación dos 
contidos dados de xeito presencial.   

Instrumentos 

Whats app. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final do curso 
60% nota dos trimestres 1 e 2 
40% entrega de tarefas 
 

Proba 
extraordinaria 
de xuño 

Todo o alumnado da EBI 1 ten superado os estándares de aprendizaxe dos 
trimestres 1 e 2.  
 

Alumnado de 
materia 
pendente 

  
Na EBI 1 non hai alumnado con materias pendentes. 

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

            
     
                                                  

Actividades 

As actividades son de reforzo ou de ampliación dos contidos dados en 
clase. 
Os medios que se usan son: vídeos explicativos, links a páxinas de xogos 
interactivos, comprensión de textos, chamadas telefónicas e 
videoconferencias por whats app para resolver dúbidas.  
 

Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada é ecléctica para poder adaptarse ás distintas 
necesidades do alumnado. Os medios tecnolóxicos dos que dispón a gran 
maioría do alumnado é o móbil con whats app. 
Solicitouse á dirección a posibilidade de acceso a ordenadores portátiles 
para aqueles alumnos que posúan as destrezas necesarias para un uso 
efectivo deles.  

Materiais e 
recursos 

Fichas de repaso, presentacións, vídeos, xogos interactivos e audios.  

• Información e publicidade 

Información 
ao alumnado 
e ás familias 

A través do móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 



 
 
 

   

 

 
6.4. ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS II (Rosa Muñiz Vidal) 

 
 

• Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

ÁMBITO DA COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL II 

Ler, escribir e ordenar, utilizando 
razoamentos axeitados a distintos tipos de 
números ( naturais, decimais, fraccións e 
romanos.) 

Le, escribe e ordena en textos numéricos e 
da vida cotiá, números, utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o 
valor de posición de cada una das súas 
cifras. 

Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá axeitados ao seu nivel, establecendo 
conexión entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados para a resolución de 
problemas.  

Resolve problemas sinxelos da vida cotiá 
aplicando estratexias persoais de resolución 
e aplicando as operación básicas estudadas. 

 
Operar con diferentes medidas. 

Expresa con precisión medidas de lonxitude, 
masa, tempo, superficie, utilizando as 
unidades máis axeitadas á magnitude que se 
mide. 

Coñecer o valor e as equivalencias entre as 
moedas e billetes do sistema monetario da 
Unión Europea. 

Coñece o valor e as equivalencias entre as 
moedas e billetes do sistema monetario da 
Unión Europea. 

Recoller e rexistrar unha información 
cuantificable, utilizando algún recursos 
sinxelos de representación gráfica: táboas 
de datos. 

Le, interpreta e realiza representacións 
gráficas sinxelas  a partir dunha serie de 
datos relacionados con situación da vida 
diaria. 

ÁMBITO DA CIENCIA, TECNOLOXÍA E SOCIEDADE NO MUNDO ACTUAL NIVEL II 

Interpretar e elaborar representación 
propias das ciencias naturais e sociais 
empregando números, medidas, conceptos 
básicos de espazo e forma, así como 
estratexias de razoamento lóxico 
matemático, que permitan reflexionar e 
analizar feitos naturais, sociais e históricos. 

Obtén información concreta sobre feitos e 
fenómenos relacionados co módulo 
consultando imaxes, gráficas, símbolos e 
mapas. 

                            “ Comprende a importancia do movemento 
dos corpos celestes 

                            “ Manexa e compara variables demográficas e 
medidas espaciais. 

Analizar e interpretar de xeito crítico 
información e acontecementos relacionados 
coa natureza, valorando que esta é un ben 
da humanidade. 

Coñece as fontes de enerxía dispoñibles no 
planeta e os usos habituais de cada una 
delas e comprende o impacto económico e 
ambiental que ten una actividade humana 
responsable. 

Integrar os coñecementos adquiridos en 
diferentes contextos e diferentes niveis de 

Elabora esquemas sobre os seres vivos, a 
estrutura dos ecosistemas e o 



 
 
 

   

 

detalle para comprender a estrutura global 
coma aspectos particulares do mundo 
natural e social. 

funcionamento do corpo humano. 

Coñecer o funcionamento de células, 
tecidos, órganos, 
aparellos , sistemas: a súa localización, 
forma , estrutura, función, coidados, etc. 

Identifica e describe as principais 
características dos aparellos respiratorio, 
Locomotor, dixestivo, circulatorio e excretor 
e explica as principais funcións. 

Coñecer os principais avances da ciencia e 
da tecnoloxía, identificar os beneficios e 
riscos. 

Coñece e explica algúns dos grandes 
descubrimentos e inventos da humanidade. 

Valorar a importancia da participación na 
actividade social e cívica nun contexto local, 
nacional e europeo.  

Coñece a xestión de servizos nos niveis de 
administración autonómica, provincial e 
local 

  

  

  

  

  

• Avaliación e cualificación 

Avaliación 
 

Procedementos    
Avaliación  continua do alumnado con actividades de reforzo e de ampliación dos 
contidos dados de xeito presencial.   

Instrumentos 
Whats app, Google classroom, correo persoal 

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final do curso 
50%  nota dos trimestres 1 e 2 
40%  entrega de tarefas 
10%  traballo de investigación 

 

Proba 
extraordinaria 
de xuño 

 
Todo o alumnado da EBI 2 ten superado os estándares de aprendizaxe dos trimestres 
1 e 2.  

 

Alumnado de 
materia 
pendente 

  
Na EBI 2 non hai alumnado con materias pendentes.  

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

            
     
                                                  

As actividades son de reforzo ou de ampliación dos contidos dados en 
clase. 



 
 
 

   

 

Actividades Os medios que se usan son: vídeos explicativos, links a páxinas de xogos 
interactivos, comprensión de textos, chamadas telefónicas e 
videoconferencias por whats app para resolver dúbidas.  
 

Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada é ecléctica para poder adaptarse ás distintas 
necesidades do alumnado. Os medios tecnolóxicos dos que dispón o 
alumnado é o móbil con whats app. 
Solicitouse á dirección a posibilidade de acceso a ordenadores portátiles 
para aqueles alumnos que posúan as destrezas necesarias para un uso 
efectivo deles.  

Materiais e 
recursos 

Fichas de repaso, presentacións, vídeos, xogos interactivos e audios.  

• Información e publicidade 

Información 
ao alumnado 
e ás familias 

A través do móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
6.5. MÓDULO II DA ESA (Ensinanza Secundaria para persoas adultas) 
 

a) Ámbito científico e tecnolóxico 
 
 

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. 
 
 

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.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos 
números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións 
elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos 
tipos de números. 

B1.1.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente 

natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias.  

B1.1.2. Realiza operacións de conversións entre números decimais e 

fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para 

aplicalo na resolución de problemas. 

B1.1.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar 

cálculos e representar números moi grandes e moi pequenos.  

B1.1.4. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, 

decimais e fraccionarios con eficacia, mediante cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, 

utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das 

operacións. 

B1.2. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, 
obtención e uso da constante de proporcionalidade, redución á 
unidade etc.) para obter elementos descoñecidos nun problema a 
partir doutros coñecidos en situacións da vida real en que existan 
variacións porcentuais e magnitudes directa ou inversamente 
proporcionais. 

B1.2.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica 

(como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas 

para resolver problemas en situacións cotiás. 

B1.2.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen 

magnitudes que non son directa nin inversamente proporcionais. 

B1.3. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os 
patróns e leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica 
para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o seu 
comportamento ao modificar as variables, e operar con 
expresións alxébricas 

B1.3.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das 

operacións para transformar expresións. 

B1.4. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver 
problemas mediante a formulación de ecuacións de primeiro e 
segundo grao, aplicando para a súa resolución métodos 

B1.4.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante 

ecuacións de primeiro e segundo grao, resultado obtido. 



 
 
 

   

 

alxébricos, contrastando os resultados obtidos 

B2.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de 
lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades e relacións dos poliedros 

B2.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e 

volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométricas e 

alxébrica axeitada.  

 

B3.3. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais e 
afíns, e utilizalas para resolver problemas. 

B3.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación 
ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta 
correspondente. 

B4B4.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as 
características de interese dunha poboación e recoller, organizar 
e presentar datos relevantes para respondelas, utilizando os 
métodos estatísticos apropiados e as ferramentas adecuadas, 
organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, 
calculando os parámetros relevantes e obtendo conclusións 
razoables a partir dos resultados obtidos. 

B4.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a 
moda (intervalo modal), e emprégaos para interpretar un conxunto de 
datos elixindo o máis axeitado, e para resolver problemas. 

B5.1. Recoñecer as propiedades xerais e características 
específicas da materia e relacionalas coa súa natureza e as súas 
aplicacións. 

B5.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, utilizando estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

B5.4. Xustificar as propiedades dos diferentes estados de 
agregación da materia e os seus cambios de estado a través do 
modelo cinético-molecular. 

B5.4.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á 
interpretación de fenómenos cotiáns. 

B6.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos 
interpretativos das distintas teorías e a necesidade da súa 
utilización para a interpretación e comprensión da estrutura 
interna da materia. 

B6.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario.  
B6.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas 
e a súa localización no átomo. 

B7.6. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas 
substancias e a súa importancia na mellora da calidade de vida 
das persoas. 

B7.6.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química 
coa súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 

 

B7.7. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a 
súa influencia no ambiente. 

B7.7.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para 
mitigar os problemas medioambientais de importancia global. 



 
 
 

   

 

B8.1. Aplicar os procedementos científicos para determinar 
magnitudes e expresar os resultados co erro correspondente. 

B8.1.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e instrumentos apropiados e expresa os 
resultados correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

B8.6. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o 
espazo percorrido e o tempo investido en percorrelo. 

B8.6.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o 
concepto de velocidade media. 
 

B8.8. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade 
instantánea xustificando a súa necesidade segundo o tipo de 
movemento. 

B8.8.1. Clasifica distintos tipos de movementos en función da súa 
traxectoria e a súa velocidade. 

 

 



 
 
 

   

 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados no mes presencial e dos contidos mínimos 
que imos ampliando. 

Instrumentos: 
Corrección de actividades, traballos e textos entregados por mail, a través do DRIVE 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1. Entrega de boletíns de exercicios: 50% 
2. Entrega de traballos científicos de investigación:50% 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na primeira semana de setembro. De non 
ser posible, pediríase a entrega dun traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias clave. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
(Engádese cadro) 
 

Criterios de cualificación: 
Acadar o cumprimento polo menos ao 50% dos estándares de aprendizaxe exixibles estipulados. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos boletíns de exercicios e problemas así coma os traballos de investigación encargados.   



 
 
 

   

 

 
RECUPERACIÓN DO MÓDULO I 

 

 

 

• Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar números naturais e enteiros, as súas operacións 
e as súas propiedades para recoller, transformar e 
intercambiar información e resolver problemas relacionados 
coa vida cotiá. 

B1.1.1. Identifica os números naturais e enteiros e utilízaos 

para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

B1.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos 

tipos de números mediante as operacións elementais e as 

potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a 

xerarquía das operacións. 

B1.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas 

operacións para resolver problemas cotiáns contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, 

cando sexa necesario, os resultados obtidos 

B1.1.4. Realiza cálculos nos cales interveñen potencias de 

expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con 

potencias. 

B1.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos 
números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións 
elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos 
tipos de números. 

B1.2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos 

números en contextos de resolución de problemas sobre 

paridade, divisibilidade e operacións elementais. 

B1.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 

para descompoñer en factores primos números naturais, e 



 
 
 

   

 

emprégaos en exercicios, actividades e problemas 

contextualizados. 

B1.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo 

común múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o 

algoritmo axeitado e aplícao en problemas contextualizados 

B1.3. Utilizar números fraccionarios e decimais, as súas 
operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información e resolver problemas relacionados 
coa vida diaria 

B1.3.1. Calcula fraccións equivalentes, simplifica fraccións e 

reduce a común denominador. 

B1.3.2. Realiza operacións de conversión entre números 

decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e 

simplifica fraccións, para aplicalas na resolución de problemas. 

B1.3.3. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun problema coa precisión e rigor 

adecuados. 

B1.4. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de 
operacións combinadas de números racionais como síntese de 
secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente 
a xerarquía das operacións 

B1.4.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, 

decimais e fraccionarios con eficacia, mediante cálculo mental 

e algoritmos, empregando lapis e papel, calculadora ou medios 

tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando 

a xerarquía das operacións. 

B1.4.2. Establece conexións entre un problema do mundo real 

e o mundo matemático, identificando o problema ou os 

problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

B1.4.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 

na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de 

resolución. 



 
 
 

   

 

B2.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos 
e as súas propiedades características para clasificalas, 
identificar situacións, describir o contexto físico e abordar 
problemas da vida cotiá. 

B2.1.1. Recoñece e describe as características dos polígonos 

regulares (ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, 

apotema, simetrías). 

B2.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, 

trazando estes e coñecendo a propiedade común a cada un 

deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados como aos 

seus ángulos 

B2.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos 

atendendo ao paralelismo entre os seus lados opostos e 

coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e 

diagonais. 

B2.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas 
simples da xeometría analítica plana para a resolución de 
problemas de perímetros, áreas e ángulos de figuras planas, 
utilizando a linguaxe matemática e as unidades axeitadas, e 
expresar o procedemento seguido na resolución. 

B2.2.2. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan 
os puntos da circunferencia e o círculo. 
B2.2.3. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, 
a lonxitude dun arco e a área dun sector circular, e aplícaas 
para resolver problemas xeométricos 

B3B3.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de 
coordenadas cartesianas. 

B3.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas 
e nomea puntos do plano escribindo as súas coordenadas. 

B4.1. Distinguir as partes operativas dun equipo informático e 
coñecer a súa función en conxunto. 

B4.1.1. Identifica os compoñentes fundamentais dun ordenador 
e coñece a súa función. 

B4.5. Utilizar programas de edición de texto, follas de cálculo 
e creación de presentacións multimedia. 

B4.5.1. Elabora e maqueta documentos de texto sinxelos, con 
aplicacións que facilitan a inclusión de táboas e imaxes. 

B5.3. Relacionar comparativamente a posición dun planeta no 
sistema solar coas súas características. 

B5.3.1. Describe as características que se dan no planeta Terra 
que favoreceron o desenvolvemento da vida. 

B5.8. Relacionar os problemas de contaminación ambiental actuais e as súas 
repercusións, e desenvolver actitudes que contribúan á súa solución. 

B5.8.1. Recolle información de diferentes fontes sobre as 
relacións entre a contaminación ambiental e a deterioración 
ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa 
solución. 



 
 
 

   

 

B5.11. Valorar e identificar a necesidade dunha xestión sustentable da auga e de 
actuacións persoais e colectivas que potencien a redución do consumo e a súa 
reutilización. 

B5.11.1. Comprende e identifica o significado da xestión 
sustentable da auga doce e enumera medidas concretas 
para reducir e mellorar o seu consumo. 

B5.12. Xustificar e argumentar a importancia de preservar e 
non contaminar as augas doces e salgadas. 

B5.12.1. Investiga e recoñece os problemas de contaminación 
de augas doces e salgadas, en relación coas actividades 
humanas. 

B8.5. Identificar nun ecosistema os factores que desencadean 
os desequilibrios e establecer estratexias para restablecer o 
seu equilibrio. 

B8.5.1. Analiza os factores que desencadean os desequilibrios 
nun ecosistema. 

B8.6. Recoñecer e difundir accións que favorezan a 
conservación ambiental. 

B8.6.1. Investiga as causas naturais e antrópicas da perda de 
biodiversidade e razoa as consecuencias para o ser humano. 
B8.6.2. Selecciona accións que preveñen a destrución 
ambiental. 

 

• Avaliación e cualificación de pendentes MÓDULO I  

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación de traballos escritos relativos a matemáticas e a área de ciencias relativas ós estándares mínimos escollidos. 

Instrumentos: 
Realización correcta dos boletíns de exercicios e problemas relativos a matemáticas. Elaboración de traballos de análise, 
síntese ou investigación relativa a área de ciencias entregados por mail, ou no caso dos boletíns por escrito, dado que xa está 
dispoñible os servizos básicos de conserxería. 

Cualificación final 
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Entrega de boletíns de exercicios: 50% 
• Entrega de traballos científicos de investigación:50% 

 

• Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Por mail solicitando asentimento por parte dos alumnos.. 



 
 
 

   

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  
As actividades son de reforzo dos contidos dados no mes de clases presenciais, mais, tamén, de 
ampliación de contidos en base aos contidos dados, posto que todos os alumnos e alumnas os 
reciben e podemos manter clases on line. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo o alumnado tivese conexión a 
internet para que puidese recibir as tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 
 Usamos o gmail, para o envío de tarefas e documentos, que corriximos no DRIVE. 
 Os recursos son materiais baixados da páxina da Xunta de Educación para adultos (temario da 

ESA), material de elaboración propia. 

Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

   

 

 

 

 

b) ÁMBITO LINGÜÍSTICO (Lingua galega e lingua castelá) 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e interpretar textos xornalísticos. A reportaxe, 
artigos de opinión , editoriais. 

Comprende e interpreta textos xornalísticos (a reportaxe, artigos de 
opinión, editoriais) 

Crear textos escritos, en formato papel ou dixital, utilizando as 
seguintes estratexias: buscar e desenvolver ideas, organizalas, 
facer unha primeira redacción, corrixir, reelaborar o texto e 
preparar a redacción definitiva. 

Crea textos escritos, en formato papel ou dixital, utilizando as 
seguintes estratexias: busca e desenvolve ideas; organiza ditas ideas e 
elabora un primeiro borrador. 

“ 
Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo requira a 
situación 

“ 
Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión 
das ideas: conectores textuais básicos, e concordancias dentro do 
sintagma nominal e do sintagma verbal. 

Buscar palabras en dicionarios en papel ou dixitais, motores de 
busca da información... 

Busca palabras (sinónimos, antónimos, fraseoloxía...) en dicionarios en 
papel ou dixitais. 

Usar, con progresiva autonomía, as TIC para planificar, revisar e 
mellorar o texto. 

O traballo presenta: índice, presentación ou introdución, 
desenvolvemento, conclusión e bibliografía. 

Valorar a escrita como fonte de coñecemento académico e 
experiencial. 

Produce textos nas linguas galega e castelá fóra do ámbito académico. 

Recoñecer e usar a fonética das linguas galega e castelá. 
Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios das linguas 
galega e castelá. 

Recoñecer, explicar e usar con corrección as categorías 
gramaticais seguintes: pronomes persoais átonos, verbo, 
preposición, adverbio e conxunción. 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais (pronomes 
persoais átonos, verbo, preposición, adverbio e conxunción) nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros. 



 
 
 

   

 

Comprender e utilizar estratexias para inducir as regras de 
concordancia e as funcións sintácticas de suxeito e predicado. 

Coñece as funcións sintácticas do suxeito e predicado, utiliza este 
coñecemento para corrixir erros. 

Coñecer a realidade plurilingüe de España, a distribución 
xeográfica das súas linguas e dos dialectos, as súas orixes 
históricas e algúns dos seus trazos diferenciais 

Localiza nun mapa as linguas de España e explica algunha das súas 
características diferenciais, comparando varios textos; recoñece as 
súas orixes históricas e describe algúns dos seus trazos diferenciais. 

Describir a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica 

Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península 
Ibérica. 

Comparar textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros 
literarios, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros literarios, 

sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma 
formais. 

Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breve e ben estruturado, escritos nun rexistro 
informal, que traten de asuntos cotiáns, temas de interese ou 
relevantes para os propios estudos e ocupacións ou sobre 
aspectos socioculturais do país onde se fala a lingua estranxeira 
e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso común. 

Entende o esencial e os puntos principais de noticias e artigos breves 
en xornais e revistas, en páxinas web e noutros materiais de referencia 
previamente seleccionados. 



 
 
 

   

 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados no mes presencial 

Instrumentos: 
Corrección de actividades, traballos e textos entregados por mail, a través do DRIVE 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
3. Entrega de tarefas semanais: 50% 
4. Traballo de lectura de lingua galega: 20% 
5. Traballo de lectura de lingua castelá: 20% 
6. Proxecto do MÓDULO: 10% 

Se se puidese facer unha proba no mes de xuño, esta contaría o 50% da nota, os dous libros de lectura un 
20%, o traballo un 10% e un 20% o traballo telemático feito durante o período non presencial. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Mantemos aberta a posibilidade de poder facela presencial a través dunha proba que avalíe a consecución 
dos estándares de aprendizaxe e as competencias clave. De non ser posible, botariamos man de recursos 
entregados a través de correo electrónico, para a súa devolución nun prazo límite. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais dos medios de 

comunicación. 
2. Identificar e seleccionar as ideas principais e as ideas secundarias do texto. 
3. Comprender, interpretar textos da vida cotiá e dos medios de comunicación. 
4. Comprender e interpretar textos narrativos. 
5. Comprender e interpretar textos xornalísticos. A noticia. 



 
 
 

   

 

 
  

6. Presentar os textos escritos, tanto en formato papel coma en formato dixital, evitando calquera erro 
gramatical, ortográfico ou tipográfico. 

7. Construír textos escritos que se adecúen aos rexistros informal ou académico, segundo o requira a 
situación comunicativa. 

8.                                                                 a lingua castelá. 
9.                                                                                                          

determinantes e pronome persoal tónico. 
10. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 
11.                                                                                                          

a humanidade. 
12. Diferenciar os grandes xéneros                                características a partir da lectura. 
 

Criterios de cualificación: 
Terán un carácter diagnóstico e terá en conta as eivas xeradas polas especiais circunstancias do ensino no 

segundo cuadrimestre. 
Comprensión textual: 40 % 

Coñecemento dos obxectivos mínimos estipulados: 60% 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba presencial 
 



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación do dado no mes 
presencial)  

Actividades  
As actividades son fundamentalmente de comprensión textual. Os textos enviados aos alumnos/as 
son literarios e non literarios. Asemade, teñen que realizar textos críticos 
“              /            ”                                . 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado do MÓDULO II ten acceso á tecnoloxía, os tres alumnos que non dispuñan de 
ordenador, foilles facilitado polo centro. O problema radica en que teñen poucos coñecemento do uso 
das novas tecnoloxías, polo que os recursos e materiais que se lle envían, permíteselles envialo feito a 
través de fotografías dun caderno ordinario. 

Materiais e recursos 

 Material en rede (o galego.eu, por exemplo) para facer exercicios. 
 Textos literarios e non literarios para a súa comprensión guiada. 
 Enlaces onde poder descargar obras literarias, tanto en galego como en castelán, en PDF de balde. 
 Enlaces para ver    películas e logo poder facer unha crítica sobre as mesmas. 
 Material teórico, de elaboración propia, para reforzar os contidos (tipoloxía textual, xéneros literarios, 

categorías gramaticais, ....) 
 



 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

c) ÁMBITO LINGÜÍSTICO (INGLÉS) 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.1. Aplica as estratexias de escoita activa para a 
comprensión (global ou específica) das mensaxes recibidas, 
sen necesidade de entender todos os elementos das mesmas. 

B1.2.1. Capta os puntos principais e detalles relevantes de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de xeito lento e claro (p.e. cambio de porta de 
embarque nun aeroporto, información sobre actividades nun 
hotel...), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

B1.2.4. Comprende as ideas principais de presentacións e 
proxectos (en formato papel ou dixital) sinxelos e ben 
estruturados sobre temas familiares ou do seu interese (p.e. 
lecer, familia, fogar, deporte, etc.) e sobre aspectos 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis axeitadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais ou os detalles relevantes do texto: 
anticipación do contido xeral do que se escoita coa axuda de 
elementos verbais e non verbais e uso dos coñecementos previos 
sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e 
cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no 
contexto. 

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais moi breves e 
sinxelos, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articulados a velocidade lenta, nun rexistro informal e estándar, e que 
versen sobre asuntos habituais e concretos relacionados coas 
propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns 

Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Ademais de na páxina web do centro, o alumnado será informado das adaptacións por correo 
electrónico, pola aula virtual e, se é preciso, vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

   

 

socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua 
estranxeira, a condición de que conten con imaxes e 
ilustracións e se fale de xeito lento e claro.  

B1.4.1. Identifica un repertorio limitado dos expoñentes máis 
comúns propios do seu nivel e dos patróns discursivos básicos 
para entender as funcións comunicativas das mensaxes orais 
directas ou recibidas mediante for mato electrónico.  

B1.5.1. Recoñece e comprende as estruturas morfosintácticas 
básicas en oracións sinxelas de situacións habituais e de 
contido predicible asociadas ás funcións comunicativas propias 
do seu nivel. 

B1.6.1. Recoñece un vocabulario oral básico e suficiente para 
comprender textos sinxelos propios do seu nivel educativo.  

B1.7.1. Identifica patróns fonéticos e de entoación moi básicos 
e evidentes que axudan a entender o sentido xeral da 
mensaxe.  

B3.1.1. Aplica estratexias de lectura comprensiva, recoñecendo 
os trazos básicos e o contido global do texto, sen necesidade de 
entender todos os elementos do mesmo. 

B3.2.1. Capta a información esencial e localiza información 
específica en material informativo sinxelo e breve como notas e 
carteis en lugares públicos, menús, horarios, catálogos, listas de 
prezos, anuncios, publicidade, folletos turísticos, programas 
culturais ou de eventos, presentacións escritas ou proxectos, 
etc. 

B3.2.2. Comprende correspondencia persoal breve e sinxela, 
en calquera formato, na que se fala dun mesmo; se describen 

predicibles ou relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo e sobre aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, se 
poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación e se conte con 
apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

B1.4. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do 
texto (p. e. unha demanda de información ou unha orde) e un 
repertorio limitado dos seus expoñentes máis comúns e habituais, así 
como dos patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche da 
conversa, ou os puntos dunha narración esquemática).  

B1.5. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás 
estruturas sintácticas básicas propias da comunicación oral. 

B1.6. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a asuntos cotiáns e temas habituais e concretos 
relacionados cos propios intereses, experiencias, estudos e 
ocupacións.  

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e 
non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia 
de significados polo contexto e polo apoio visual, por comparación de 
palabras ou frases similares nas linguas que xa coñecen, etc.), para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

B3.2. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breve e ben estruturado, escritos nun rexistro informal, 
que traten de asuntos cotiáns, temas de interese ou relevantes para 
os propios estudos e ocupacións ou sobre aspectos socioculturais do 



 
 
 

   

 

persoas, obxectos e lugares; se narran acontecementos 
presentes e se expresan sentimentos e desexos sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese.  

B3.4.1. Identifica un repertorio limitado dos expoñentes máis 
comúns propios do seu nivel e dos patróns discursivos básicos 
para entender as funcións comunicativas das mensaxes escritas 
en calquera formato. 

B3.5.1. Recoñece e comprende as estruturas morfosintácticas 
básicas asociadas ás funcións comunicativas propias do seu 
nivel. 

B3.6.1. Recoñece un vocabulario escrito básico e suficiente 
para comprender textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

B3.7.1. Recoñece algunhas das características e convencións 
propias da linguaxe escrita, discrimina o uso e significado da 
ortografía e a puntuación e distingue o significado e a utilidade 
dos símbolos de uso común.  

4.1.1. Desenvolve estratexias estruturadas de composición, 
seguindo modelos propios de cada tipo de texto, elaborando un 
borrador previo, empregando dicionarios impresos ou online e 
correctores ortográficos e realizando unha revisión final. 

4.2.4. Elabora textos e presentacións ou proxectos breves e 
sinxelos (en formato dixital ou papel), sobre temas cotiáns ou 
do seu interese ou sobre aspectos socioculturais básicos dos 
países da lingua estranxeira, usando estruturas doadas e 
básicas.  

4.4.1. Emprega un repertorio limitado dos expoñentes máis 
comúns e habituais propios do seu nivel para realizar as 

país onde se fala a lingua estranxeira e que conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de uso común. 

B3.4. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes 
do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como 
dos patróns discursivos de uso frecuente relativos a organización 
textual (introdución do tema, desenvolvemento e cambio temático, e 
peche do texto).  

B3.5. Aplicar á comprensión do texto o coñecemento dos 
constituíntes e as estruturas sintácticas básicas propias da 
comunicación escrita, así como os seus significados asociados. 

B3.6. Recoñecer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotiáns e temas habituais e concretos relacionados 
cos propios intereses, experiencias, estudos e ocupacións. 

B3.7. Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e 
de puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común (p. 
 .  &  €  @  ₤)                                  . 

B4.1. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves e de estrutura simple, p.e. copiando formatos, 
fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto, 
identificando as ideas pertinentes e necesarias, pondo unha idea 
principal en cada parágrafo, etc.). 

4.2. Elaborar, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal e sobre aspectos socioculturais básicos dos países nos que 
se fala a lingua estranxeira, nun rexistro informal e estándar. 

B4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas 



 
 
 

   

 

funcións comunicativas demandadas, así como os patróns 
discursivos básicos máis frecuentes para o propósito 
comunicativo.  

4.5.1. Elabora textos brevos e sinxelos, empregando 
adecuadamente as estruturas morfosintácticas básicas para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

B4.6.1. Emprega un vocabulario escrito básico e suficiente para 
producir textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

 

sintácticas de uso habitual. 

B4.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información en situacións cotiás e habituais. 

B4.7. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable corrección palabras ou frases curtas que 
se empregan regularmente ao falar, pero non necesariamente cunha 
ortografía totalmente normalizada. 

 

 



 
 

   

 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Avaliación continua dos contidos dados no mes presencial e dos 
contidos mínimos que imos ampliando. 
 

Instrumentos: 
 
Corrección de actividades, traballos e textos entregados por correo 
electrónico, a través do DRIVE e por whatsapp. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
1. Entrega de tarefas semanais: 60% 
2. Exame final 40% 

 
No caso de que non se chegue a realizar o exame final  o peso 
das tarefas sería de o 100% . 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, 
na primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a 
entrega dun traballo global onde se valoraría a adquisición das 
competencias clave. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

  . .                                                               

                                                                

                                                                 

                                                             

                                                               

                                                                

cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no 

contexto.  

  .                                                                 
                                                                      
sinxelos nun rexi                                                   
                                                           
                                                                    
sobre temas habituais e concretos relacionados coas 
experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns 
                                                             
                           
                        ses nos que se fala a lingua estranxeira, 



 
 
 

 

sempre que as condicións acústicas sexan boas e non distorsionen 
a mensaxe, se poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación e 
se conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

B1.4 Distinguir a función ou función comunicativas principais do 
texto (una demanda de información ou unha orde)e un repertorio 
limitado dos seus expoñentes máis común e habituais, así coo dos 
patróns discursivos básicos (inicio e peche da conversa, ou os 
puntos dunha narración esquemática) 

B1.5 Recoñecer os significados máis común asociados ás 
estruturas sintácticas básicas propias da comunicación oral 
(estrutura interrogativa para demandar información) 

B1.6 Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situación cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses. 

B1.7 Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos de uso común, e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos. 

B3.1 Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis 
adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos 
sobre o tema, inferencia de significados polo contexto e polo apoio 
visual, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas 
que xa coñecen, etc.) para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

B3.2. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e 
información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e sinxelos, en lingua estándar e cun 
léxico de alta frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de texto 
resulten moi familiares, cotiáns ou de necesidade inmediata ou que 
versen sobre aspectos socioculturais básicos dos países nos que se 
fala a lingua estranxeira, a condición de que se poida reler o que 
non se entendeu, se poida consultar un dicionario e se conte con 
apoio visual e contextual. 

B3.4. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do 
texto (p. e. unha felicitación, unha demanda de información, ou un 
ofrecemento) e un repertorio limitado dos seus expoñentes máis 
comúns e habituais, así como dos patróns discursivos básicos (p. e. 
inicio e peche dunha  carta, ou os puntos dunha descrición 
esquemática) 

B3.5 Aplicar á comprensión do texto o coñecemento dos 

constituíntes e as estruturas sintácticas básicas propias da 

comunicación escrita, así como os seus significados asociados (p. 

e. estrutura interrogativa para demandar información).  

B3.6. Recoñecer un repertorio limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses. 



 
 
 

 

 
  

B4.1 Coñecer e aplicar as estratexias básicas adecuadas para 
elaborar textos escritos breves e de estrutura simple (por exemplo, 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de 
cada tipo de texto, identificando as ideas pertinentes e necesarias, 
pondo unha idea principal en cada parágrafo, etc.) 

B4.2. Elaborar, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos 

e sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro 

ou informal, para falar de si mesmo, da súa contorna máis 

inmediata, de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles, ou para falar sobre aspectos socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a lingua estranxeira  

B4.5. Mostrar control sobre estruturas sintácticas básicas (p. e., 

enlazar palabras ou grupos de palabras con conectores básicos 

     “ ”  “     ”  “    ”    “      ”)                     

cometendo erros básicos de xeito sistemático, p.e., nos tempos 

verbais ou na concordancia.  

B4.6. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de 

alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados cos propios intereses, experiencias e 

necesidades.  

B4.7. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable corrección palabras ou frases curtas que 
se empregan regularmente ao falar, pero non necesariamente 
cunha ortografía totalmente normalizada. 

 

Criterios de cualificación: 
 
O alumnado que necesite recuperar a materia pendente de anos 
anteriores, deberá entregar un caderno con tarefas de recuperación. 
Estas tarefas constituirán o 100% da nota final e avaliaranse tendo 
en conta tanto a entrega das tarefas en prazo, coma o seu grao de 
consecución. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Mediante a entrega de material e tarefas que se lle piden de forma 
semanal. Non se descarta a posibilidade de convocar ao alumnado 
a unha proba telemática final. 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
- Comprensión e produción de textos escritos. 
- Comprensión de textos orais.  
- Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 

coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario 
e linguaxe funcional). 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

 
O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía 
comunicativa e humanística, favorecendo o pensamento 
autónomo e crítico, e tendo en conta os diferentes ritmos de 
aprendizaxe do alumnado e aqueles que teñan unha 
Adaptación Curricular Individual. 

 
As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma 
serán realizadas a través de diferentes plataformas virtuais, 
principalmente Google Classroom, previamente establecidas 
polo docente, e se establecerá un prazo de tempo razoable para 
a súa realización. Naqueles casos nos que o alumnado non 
dispoña de medios tecnolóxicos suficientes para participar a 
través destas plataformas, achegaráselle o material a través 
dun enderezo electrónico.  

 
O alumnado deberá entregar as tarefas polo mesmo medio, do 
mesmo xeito que o docente facilitará as correccións e 
explicacións oportunas adaptándose a situación individual de 
cada alumno. As videoconferencias realizaranse periodicamente 
para resolver as dúbidas que puidesen xurdir. 
 

Materiais e 
recursos 

 
Tarefas de elaboración propia subidas a Google Classroom ou 
enviadas ao enderezo electrónico do alumno, e recursos 
baixados da páxina da Xunta de Educación para adultos 
(temario da ESA). 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

d) ÁMBITO SOCIAL 

 

 
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. 
ÍNDICE 
. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
. 

2.Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no 
seu caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
 
As instrucións para esta terceira avaliación achegaranse ao 
alumnado a través de Google Classroom ou do seu correo 
electrónico, e de ser necesario, telefonicamente. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

   

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Percibir e apreciar a importancia da protección dos espazos naturais. B.1.1.2. Enumera criterios para recoñecer o valor engadido de determinados espazos naturais.  
CSC CD 

B1.1. Percibir e apreciar a importancia da protección dos espazos naturais. B.1.1.3. Expón as achegas de determinadas paisaxes ao desenvolvemento sostible e ao ben 
colectivo.CSC CD 

B.1.2. Identificar, describir e axuizar a acción humana sobre o medio ambiente e as súas 
consecuencias. 

B.1.2.3. Axuíza actuacións concretas da intervención humana valorando os seus resultados. 
CSIEE CCEC 

B1.3. Propor estratexias para a conservación e mellora do entorno natural e resolver os 
problemas que se presenten. 

B1.3.3. Argumenta a incidencia da acción humana sobre o medioambente e formula iniciativas para 
compensala. 
CAA CSIEE 

B2.1. Estimar o impacto da globalización económica, do comercio internacional e dos procesos 
de integración. 

B2.1.3. Argumenta as razóns que xustifican e inflúen no intercambio económico entre países. 
                                                                CCL CMCCT 

B2.3. Pescudar o impacto da revolución tecnolóxica a nivel local, rexional, nacional e global, 
previndo posibles escenarios ambientais transnacionais e discutindo as novas realidades do 
espazo globalizado. 

B2.3.2. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das TIC a distintos niveis 
xeográficos 
                                                                       CD CMCT 

B3.1. Describir os aspectos socioeconómicos, políticos e culturais da Idade Media. 
B3.1.1. Coñece os trazos representativos desde a caída do Imperio romano ata a Idade Moderna: 
os reinos xermánicos e cristiáns, o Imperio bizantino, e os pobos musulmáns da Idade Media. 
                                                               CAA CSC CCL 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  análise das producións do alumnado, observación sistemática 

Instrumentos:  potfolio, textos escritos, traballo de aplicación e síntese, rexistro anecdótico 



 
 
 

   

 

 
  

Cualificación final 

Como a avaliación é continua e global, a cualificación final será un compendio entre as notas obtidas das probas realizadas na aula e 
as tarefas que entreguen derivadas do teletraballo semanal. Prestarase especial atención aos mínimos establecidos para esta 
ocasión concreta e ao desenvolvemento competencial. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente do MÓDULO II 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas teñen a finalidade de reforzar e afianzar os contidos traballados ata o momento na aula. 
Mestúranse exercicios de: procura na rede e investigación, de análise, aplicación e síntese, de creación propia, de 
resolución de problemas... Así mesmo, proponse algunha actividade de ampliación partindo sempre das bases 
establecidas e dos coñecementos previos que posúe o alumnado. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Afortunadamente, todos os alumnos/as contan con acceso a internet e dispoñen dun dispositivo tecnolóxico que lle permite 

desenvolver a súa labor. Se alguén manifestase algún tipo de problema respecto disto, as tarefas lle serían facilitadas en 

formato papel dende o propio centro. 

Materiais e recursos 
O necesario para realizar as actividades propostas redúcese a: conexión a internet e un dispositivo apto para levar o traballo 

adiante: portátil, ordenador de mesa, tablet ou incluso un teléfono sería suficiente. En caso de recoller as actividades no 

instituto en formato papel, só precisarían material funxible. 

Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

O método de contacto preferente é o correo gmail ou as contas xeradas dende o centro de gsuite. En caso de 
non ter novas do alumnado, a vía telefónica mantense aberta para resolver calquera dúbida ou dificultade que 
teñan. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

   

 

 

6.5. ESA, MÓDULO IV 

a) ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO 

 

 

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. 

 
 
 

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.  
 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas 
súas propiedades e aproximacións, para resolver problemas 
relacionados coa vida diaria e outras materias do ámbito educativo, 
recollendo, transformando e intercambiando información. 

B1.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante 

ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

      
 



 
 
 

   

 

 

B2.2. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría dinámica, 
representando corpos xeométricos e comprobando, mediante 
interacción con ela, propiedades xeométricas. 

B2.2.1. Representa e estuda os corpos xeométricos máis relevantes 
(triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e 
esferas) cunha aplicación informática de xeometría dinámica, e comproba as 
súas propiedades xeométricas. 

B3.B31. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o 
tipo de función que pode representalas, de datos numéricos ou 
mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 

B3.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que se poden describir 
mediante unha relación funcional, asociando as gráficas coas súas 
correspondentes expresións alxébricas. 

B3.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da 
análise da gráfica que o describe ou dunha táboa de valores. 

B4.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións 
relacionadas co azar e a estatística, analizando e interpretando 
informacións que aparecen nos medios de comunicación e fontes 
públicas oficiais (IGE, INE etc.). 

B4.1.2. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. 

B5.3. Recoñecer e contrastar feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante. 

B5.3.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta 
cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. 

B6.2. Recoñecer que todos os seres vivos están formados por células, 
caracterizadas por realizar funcións vitais: nutrición (autótrofa e 
heterótrofa); relación e reprodución. 

B6.2.2. Analiza a importancia que ten cada unha das funcións vitais (nutrición, 
relación e reprodución). no mantemento da vida. 

B7.12. Controlar os riscos asociados a actividades físico-deportivas e 
detallar as lesións máis frecuentes no aparello locomotor e como se 
preveñen. 

B7.12.2. Aplica fundamentos de hixiene postural na practica de actividades 
físicas e en tarefas cotiáns como medio para previr lesións. 

B7.19. Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención como 
práctica habitual e identificar hábitos e estilos de vida saudables como 
método de prevención das doenzas. 

B7.19.1. Recoñece que hábitos son adecuados o inadecuados para manter un 
estado óptimo de saúde e para previr enfermidades e mellorar a calidade de 
vida e xustifica con exemplos as eleccións que se poden realizar para 
promovela individual e colectivamente. 

B8.2. Relacionar as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico 
co aproveitamento dos recursos alimentarios do planeta desde un 
punto de vista sustentable. 

B8.2.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns 
recursos por parte do ser humano, valorando criticamente a súa importancia 
utilizando contextos próximos. 

B8.4. Recoñecer as actividades humanas que contribúen aos principais B8.4.1. Identifica os principais problemas medioambientais que afectan ao 



 
 
 

   

 

problemas do ambiente. planeta.  

 

B8.5. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre diferentes 
ecosistemas, valorar a súa influencia e argumentar as razóns de certas 
actuacións individuais e colectivas para evitar a deterioración da 
atmosfera, a auga e o solo. 

B8.5.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia 
negativa sobre os ecosistemas: contaminación da atmosfera, da auga e do 
solo, da desertización, esgotamento de recursos, etc. 

. B8.5.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora 
ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental do 
contorno próximo, elabora informes e preséntaos utilizando distintos medios. 

B8.8. Asociar a importancia da utilización das enerxías renovables no 
desenvolvemento sustentable 

B8.8.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o 
desenvolvemento sustentable do planeta. 

 



 
 

   

 

 

 

CADRO PARA ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DO MÓDULO III 

 

 

 

• Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar as propiedades dos números 
racionais, as raíces e outros números 
radicais para operar con eles, utilizando a 
forma de cálculo e notación adecuada, 
para resolver problemas da vida cotiá, e 
presentar os resultados coa precisión 
requirida. 

B1.1.1. Recoñece distintos tipos de 

números (naturais, enteiros e 

racionais), indica o criterio utilizado 

para a súa distinción e utilízaos para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados no mes 
presencial e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos: 
Corrección de actividades, traballos e textos entregados por mail, a través 
do DRIVE 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
7. Entrega de boletíns de exercicios: 50% 
8. Entrega de traballos científicos:50% 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega dun 
traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias clave. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
(Engádese cadro ao seguir) 

Criterios de cualificación: 
Acadar o cumprimento polo menos ao 50% dos estándares de aprendizaxe 
exixibles estipulados. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos boletíns de exercicios e problemas así coma os traballos de 
investigación encargados.   



 
 
 

   

 

B1.1.2. Distingue, ao achar o decimal 

equivalente a unha fracción, entre 

decimais finitos e decimais infinitos 

periódicos, e indica neste caso o grupo 

de decimais que se repiten ou forman 

período. 

B1.1.3. Acha a fracción xeratriz 

correspondente a un decimal exacto ou 

periódico. 

B1.1.4. Expresa números moi grandes e 

moi pequenos en notación científica, 

opera con eles, con e sen calculadora, e 

utilízaos en problemas 

contextualizados. 

B1.1.5. Calcula o valor de expresións 

numéricas de números enteiros, 

decimais e fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as potencias 

de expoñente enteiro, aplicando 

correctamente a xerarquía das 

operacións. 

B1.1.6. Emprega números racionais 

para resolver problemas da vida cotiá e 

analiza a coherencia da solución. 

 

B1.3. Resolver problemas da vida cotiá 
nos cales se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro e 
segundo grao, e sistemas lineais de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación alxébricas, 
gráficas ou recursos tecnolóxicos, e 
valorar e contrastar os resultados 
obtidos. 

B1.3.1. Resolve ecuacións de segundo 

grao completas e incompletas mediante 

procedementos alxébricos e gráficos. 

B1.3.2. Resolve sistemas de dúas 

ecuacións lineais con dúas incógnitas 

mediante procedementos alxébricos ou 

gráficos. 

B1.3.3. Formula alxebricamente unha 

situación da vida cotiá mediante 

ecuacións de primeiro e segundo grao, 

e sistemas lineais de dúas ecuacións 

con dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta criticamente o resultado 

obtido. 

B2.1. Recoñecer e describir os elementos 
e as propiedades características das 
figuras planas, os corpos xeométricos 

B2.1.1. Calcula o perímetro de 

polígonos, a lonxitude de 

circunferencias e a área de polígonos e 



 
 
 

   

 

elementais e as súas configuracións 
xeométricas. 
 

de figuras circulares en problemas 

contextualizados, aplicando fórmulas e 

técnicas adecuadas. 

B2.1.2. Calcula áreas e volumes de 

poliedros regulares e corpos de 

revolución en problemas 

contextualizados, aplicando fórmulas e 

técnicas adecuadas. 

 

B1.4. Desenvolver, en casos sinxelos, a 
competencia no uso de operacións 
combinadas de números racionais como 
síntese de secuencia de operacións 
aritméticas, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións 

B1.4.1. Realiza operacións combinadas 

entre números enteiros, decimais e 

fraccionarios con eficacia, mediante 

cálculo mental e algoritmos, 

empregando lapis e papel, calculadora 

ou medios tecnolóxicos, utilizando a 

notación máis axeitada e respectando a 

xerarquía das operacións. 

B1.4.2. Establece conexións entre un 

problema do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o problema 

ou os problemas matemáticos que 

subxacen nel e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

B1.4.3. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución 

de problemas, reflexionando sobre o 

proceso de resolución. 

B2.2. Utilizar o teorema de Tales e as 
fórmulas usuais para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles e 
para obter medidas de lonxitudes de 
exemplos tomados da vida real. 
 

 

B2.2.1. Recoñece triángulos 

semellantes e, en situacións de 

semellanza, utiliza o teorema de Tales 

para o cálculo indirecto de lonxitudes e 

de superficies en situacións de 

semellanza: planos, mapas, fotos aéreas 

etc. 

B3.1. Coñecer os elementos que 
interveñen no estudo das funcións e a súa 
representación gráfica. 

B3.1.1. Interpreta o comportamento 
dunha función dada graficamente e 
asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

B3.1.2. Identifica as características máis 
salientables dunha gráfica e 
interprétaas dentro do seu 
contexto. 



 
 
 

   

 

B3.1.3. Constrúe unha gráfica a partir 
dun enunciado contextualizado e 
describe o fenómeno exposto. 

B3.1.4. Asocia razoadamente 
expresións analíticas sinxelas a funcións 
dadas graficamente. 

B5B5.1. Expresar correctamente as relacións 
matemáticas que existen entre as 
magnitudes que definen os movementos 
rectilíneos. 

B5.1.1. Deduce as expresións 
matemáticas que relacionan as distintas 
variables nos movementos rectilíneos 
uniformes (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerados (MRUA). 

B5.2. Resolver problemas de movementos 
rectilíneos utilizando unha representación 
esquemática coas magnitudes vectoriais 
implicadas, expresando o resultado nas 
unidades do Sistema internacional. 

B5.2.1. Resolve problemas de 
movemento rectilíneo uniforme (MRU) 
e rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), incluíndo o movemento de 
caída libre, considerando os valores 
positivos e negativos das magnitudes, e 
expresando o resultado en unidades do 
Sistema internacional. 
B5.2.2. Determina tempos e distancias 
de freada de vehículos e xustifica, a 
partir dos resultados, a importancia de 
manter a distancia de seguridade na 
estrada. 

B5.9. Identificar operadores mecánicos de 
transformación e transmisión de 
movementos en máquinas e sistemas e 
empregalos para deseñar e montar 
sistemas mecánicos. 

B5.9.1. Describe mediante información 
escrita e gráfica como transforman e 
transmiten o movemento os 
distintos mecanismos. 

B5.9.2. Calcula a relación de 
transmisión de distintos elementos 
mecánicos como as poleas e as 
engrenaxes. 

B5.9.3. Explica a función dos elementos 
que configuran unha máquina ou 
sistema desde o punto de vista 
estrutural e mecánico. 

B5.9.5. Deseña e monta sistemas 
mecánicos que cumpran unha función 
determinada. 

B7.1. Identificar e comparar as diferentes 
fontes de enerxía empregadas na vida 
diaria nun contexto global que implique 
aspectos económicos e ambientais. 

B7.1.1. Compara as principais fontes de 
enerxía de consumo humano a partir da 
distribución xeográfica dos seus 
recursos e os efectos ambientais. 

B7.2. Valorar a importancia de realizar un consumo 
responsable das fontes enerxéticas. 

B7.2.1. Analiza o predominio das 
fontes de enerxía convencionais 
fronte ás alternativas, 
argumentando os motivos polos 
que estas últimas aínda non 
están suficientemente 



 
 
 

   

 

explotadas. 
B7.2.2. Interpreta datos 
comparativos sobre a evolución do 
consumo de enerxía mundial 
propoñendo medidas que poden 
contribuír ao aforro individual e 
colectivo. 

B7.7. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, 
identificar as diferentes fontes, comparar o seu 
impacto ambiental das mesmas e recoñecer a 
importancia do aforro enerxético para un 
desenvolvemento sustentable. 

B7.7.1. Recoñece, describe e 
compara as fontes renovables e 
non renovables de enerxía, 
analizando con sentido crítico o 
seu impacto ambiental. 

B8.6 Desenvolver pequenos traballos de 
investigación en que se poña en práctica 
a aplicación do método científico e a 
utilización das tecnoloxías da información 
e da comunicación. 

B8.6.1. Realiza pequenos traballos de 
investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo aplicando o 
método científico, e utilizando as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para a procura e 
selección de información e 
presentación de conclusións. 

B8.6.2. Participa, valora, xestiona e 
respecta o traballo individual e en 
equipo. 

 

 

 

• Avaliación e cualificación de pendentes MÓDULO I  

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación de traballos escritos relativos a matemáticas e a área de 
ciencias relativas ós estándares mínimos escollidos. 

Instrumentos: 
Realización correcta dos boletíns de exercicios e problemas relativos a 
matemáticas. Elaboración de traballos de análise, síntese ou 
investigación relativa a área de ciencias entregados por mail, ou no caso 
dos boletíns por escrito, dado que xa está dispoñible os servizos básicos 
de conserxería. 

Cualificación final 
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Entrega de boletíns de exercicios: 50% 
• Entrega de traballos científicos de investigación:50% 

 
 
  
 

 
 

 



 
 
 

   

 

• Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Por mail solicitando asentimento por parte dos alumnos.. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados no mes de clases 
presenciais, mais, tamén, de ampliación de contidos en base aos 
contidos dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben 
e podemos manter clases on line. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo o 
alumnado tivese conexión a internet para que puidese recibir as 
tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

 Usamos o gmail, para o envío de tarefas e documentos, que 
corriximos no DRIVE. 

 Os recursos son materiais baixados da páxina da Xunta de 
Educación para adultos (temario da ESA), material de 
elaboración propia. 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

   

 

b) ÁMBITO LINGÜÍSTICO (lingua galega e lingua castelá) 

 

 
 
 
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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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea 
principal e as secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos 
medios de comunicación. 

Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación 
audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias, 
debates ou declaracións, determina o tema e recoñece a intención 
comunicativa do/da falante. 

“ 
Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias, debates e 
procedentes dos medios de comunicación e recoñece a validez dos 
argumentos. 

Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e 
crítica dos textos 

. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, 
cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

“ 
Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos 
alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar 
problemas de comprensión. 

 Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá 
pertencentes ao ámbito laboral, administrativo, xurídico e comercial 

. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos 
propios da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, administrativo e 
comercial. 

“ 
Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos: currículo, carta de presentación, solicitude ou instancia, 
carta de reclamación 

“ 
Comprende e interpreta textos xornalísticos de opinión: carta ao director, 
editorial, columna e artigo de opinión. 

Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión). 

Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso 
(diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais). 

“ 
Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das 
ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e 
gramáticas) para aplicalas correctamente. 

Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías 



 
 
 

 

categorías gramaticais, así como da fraseoloxía. gramaticais. 

Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os 
valores dos morfemas e as súas posibilidades combinatorias para crear 
novos termos e identificar a súa procedencia grega ou latina. 

Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas 
galega e castelá. 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas 
galega e castelá nos discursos orais e escritos. 

Identificar adecuadamente en textos alleos e propios a estrutura, a 
construción e xustificación dos parágrafos, a vinculación e progresión 
temáticas, e elabora textos de acordo con estes parámetros. 

Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas.  

 

Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións das 
literaturas en galego e en español do século XX e XXI. 

Identifica os distintos períodos e xeracións das literaturas en galego e en 
español do século XX e XXI. 

Ler autonomamente e comentar obras representativas das literaturas 
en galego e en español do século XX e XXI e relaciona o seu contido co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período 

Le e comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras das literaturas en 
galego e en español do século XX e XXI, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente. 

 



 
 

 
   

 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados no mes 
presencial e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos: 
Corrección de actividades, traballos e textos entregados por mail, a 
través do DRIVE 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
5. Entrega de tarefas semanais: 50% 
6. Traballo de lectura de lingua galega: 20% 
7. Traballo de lectura de lingua castelá: 20% 
8. Proxecto do MÓDULO: 10% 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega 
dun traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias 
clave. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
1. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos 

tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos. 
2. Analizar textos literarios, identificar os trazos dos subxéneros e a 

funcionalidade dos recursos retóricos. 
3. Comprender, interpretar e valorar textos expositivos e 

argumentativos. 
4. Producir textos expositivos e argumentativos. 
5. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, 

cohesión e con respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. 

6. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e 
corrixir as producións escritas. 

7. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas 
galega e castelá. 

8. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica e textual. 

9. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na 
elaboración de textos escritos e orais. 

10. Recoñecer a estrutura de substantivos, adxectivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica para mellorar a comprensión e 
produción textuais. 

11. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría 
gramatical dos determinantes, explicando os seus usos e valores nos 
textos.  

12. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría 



 
 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

gramatical dos pronomes e explicar os seus usos e valores nos 
textos. 

13. Reflexionar e explicar as relacións semánticas: sinonimia e 
antonimia. 

14. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos das 
literaturas galega e castelá desde as súas orixes ata o século XX. 

15. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos 
das literaturas galega e castelá desde a Idade Media ata o século XX 
e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

16. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e 
analicen textos representativos das literaturas galega e castelá 
desde a Idade Media ata o século XX. 

Criterios de cualificación: 
Acadar os contidos mínimos, facendo especial relevancia na 
comprensión textual e, asemade, na produción textual axeitada ás 
normas de ortografía e coherencia, tanto en galego como en castelán. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega de material e tarefas que se lle piden de forma semanal. Non 
se descarta a posibilidade de convocar ao alumnado a unha proba 
telemática, porén consideramos o máis axeitado pedirlles a entrega de 
tarefas que abranguen os contidos da materia de forma progresiva. 

Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados no mes de clases 
presenciais, mais, tamén, de ampliación de contidos en base aos 
contidos dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben e 
podemos manter clases on line. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo o 

alumnado tivese conexión a internet para que puidese recibir as tarefas e 

materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

 Usamos o gmail, para o envío de tarefas e documentos, que 

corriximos no DRIVE. 

 Temos clases a través do chatde WhatsApp, para explicación de 

dúbidas. 

 Os recursos son materiais baixados da páxina da Xunta de 

Educación para adultos (temario da ESA), material de elaboración 

propia, enlaces a libros de lectura en PDF en castelán e galego. 



 
 
 

 

 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

C) ÁMBITO LINGÜÍSTICO (inglés) 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

  

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para 
a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto.  

▪ B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os 
puntos principais e os detalles máis relevantes en textos 
orais breves ou de lonxitude media, claramente 
estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a unha velocidade media, nun 
rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou abstractos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos 
habituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, 
sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe, e que se poida volver escoitar 
o dito. 

▪ B1.3. Comprender os detalles de información relativa a 
datos persoais, horarios, prezos e números, así como 
comprender preguntas e instruccións básicas e seguir 
indicacións breves relativas a necesidades cotiás ou 
ocupacionais relativas a situacións de comunicación básicas 
dos ámbitos persoal e profesional. 

▪ B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou 
dean información de carácter básico e sinxelo, 
identificando funcións de comunicación variadas e 
captando tanto as liñas xerais como os aspectos 
secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente e 
nunha linguaxe estándar e poida pedir confirmación do 
entendido. 

▪ B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos 
relevantes para o propósito comunicativo de textos orais 
de carácter informal que relaten experiencias persoais 
(viaxes, estudos, experiencias laborais, relacións persoais, 

▪ PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da 
tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na 
velocidade da fala), deducindo intencións a partir do volume da voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non se 
comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias 
experiencias. 

▪ PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e información relevante 
en presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos 
ou do seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre 
un tema educativo ou de divulgación científica, ou unha charla sobre a formación 
profesional noutros países). 

▪ PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de 
viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra 
información, mesmo de tipo técnico (por exemplo, en contestadores automáticos, ou 
sobre como realizar un experimento na clase, ou como utilizar unha máquina ou un 
dispositivo no ámbito ocupacional). 

▪ PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal de certa duración entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa 
presenza e na que se tratan temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o 
discurso está articulado con claridade e nunha variedade estándar da lingua. 



 
 
 

 

 
 

  

 

etc.), e expresen opinións ou puntos de vista, cunha fala 
lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos 
como a secuencia temporal das experiencias (por exemplo, 
dunha película), e os sentimentos que suscitan. 

▪ B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves 
ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos que se dispón e limitando a 
expresión a estes; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando falla a 
comunicación. 

▪ B2.2. Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e 
comprensible, aínda que as persoas interlocutoras poidan 
necesitar repeticións se se trata de palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse 
erros que non interrompan a comunicación. 

▪ B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto 
en conversa cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, 
nos que se intercambia información, ideas e opinións, se 
xustifican de maneira simple pero suficiente os motivos de 
accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás 
veces haxa vacilacións para buscar expresións e pausas 
para reformular e organizar o discurso, e sexa necesario 
repetir o dito para axudar a persoa interlocutora a 

▪ PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender, como a utilización 
de expresións memorizadas ou fixas (para pedir que lle falen máis a modo, que lle repitan 
ou que lle aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos 
como os acenos, a entoación, etc. 

▪ PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na lingua 
estranxeira de xeito claro e comprensible, e persevera no seu uso cunha actitude positiva, 
aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio 
visual (por exemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou 
ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira coherente, 
explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas 
sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media. 



 
 
 

 

 
 

  

 

comprender algúns detalles.  

▪ B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións son 
breves ou de lonxitude media, aínda que poidan producirse 
pausas, vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se 
quere expresar en situacións menos habituais ou en 
intervencións máis longas. 

▪ B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
estratexias de cooperación na interacción e fórmulas ou 
indicacións habituais para tomar ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se poida necesitar a axuda da persoa 
interlocutora. 

▪ B2.6. Comprender preguntas e dar información básica 
sobre si mesmo e relativas aos ámbitos educativo e persoal 
(datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), 
aínda que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas 
respostas para facerse comprender.  

▪ PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou 
por outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e se expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; 
narra e describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais 
ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con 
certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos 
de temas como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

▪ B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

▪ B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte dixital, breves ou de 
lonxitude media e ben estruturados, escritos nun rexistro 
formal, informal ou neutro, que traten asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de temas de interese ou salientables para 
os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que 
conteñan estruturas e un léxico de uso común, de carácter 
tanto xeral como máis específico.  

▪ B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios 
contemporáneos breves ou adaptados, ben estruturados, 
en rexistro estándar da lingua, con argumento lineal e con 
personaxes, situacións e relacións descritas de xeito claro e 
sinxelo. 

▪ PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir significados a partir 
do seu coñecemento do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do contexto 
lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das 
características do medio en que aparece impresa a información (carteis, folletos, revistas, 
xornais, páxinas web, etc.). 

▪ PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de 
anuncios e comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo e claramente 
estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional 
(por exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

▪ PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña 
ou blogs, na que se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese. 



 
 
 

 

 
 

  

 

▪ PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de ficción e 
textos literarios contemporáneos breves, ben estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os personaxes e as 
súas relacións se describen de maneira clara e sinxela. 

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 
media lonxitude (por exemplo, reformulando estruturas a 
partir doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores previos, 
e revisando contido, ortografía e presentación do texto 
antes da súa escritura definitiva). 

▪ B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos 
breves ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura 
clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns 
ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, utilizando adecuadamente os recursos de 
cohesión, as convencións ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, e amosando un control razoable 
de expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia 
área de especialización ou de interese.  

▪ PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou menos habitual (por 
exemplo, un accidente), describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 

▪ PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, 
nos que solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

▪ PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que 
describe experiencias, impresións e sentimentos; narra de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas (por exemplo, 
sobre unha viaxe, as súas mellores vacacións, un acontecemento importante, un libro ou 
unha película), ou feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes, e xustificando brevemente 
as súas opinións sobre eles. 



 
 
 

 

 
 

  

 

▪ B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, 
traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, entre 
homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, 
uso da voz, contacto visual e proxémica) e convencións 
sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais 
xerais que permitan comprender información e ideas 
presentes no texto (por exemplo, de carácter histórico ou 
literario). 

▪ B5.4. Valorar as linguas como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros 
países, como recurso de acceso á información e como 
instrumento de enriquecemento persoal, ao coñecer 
culturas e maneiras de vivir diferentes. 

▪ B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona 
ser unha persoa plurilingüe. 

▪ B5.8. Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto léxico 
oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os 
estudos e as ocupacións, así como  un repertorio limitado 
de expresións e modismos de uso frecuente, cando o 
contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión. 

▪ PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez 
por solicitude das persoas interlocutoras. 

▪ PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, e establece relación entre aspectos da cultura propia e da cultura meta para 
cumprir, de ser o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con 
eficacia a resolución de malentendidos interculturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

▪ PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os 
recursos lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

▪ PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica, entre 
outros, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de palabras de significación 
próxima para evitar a repetición léxica. 

 



 
 

   

 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Avaliación continua dos contidos dados no mes presencial e dos contidos 
mínimos que imos ampliando. 
 

Instrumentos: 
 
Corrección de actividades, traballos e textos entregados por correo 
electrónico, a través de Google Classroom e polo grupo de clase de 
Whatsapp. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

1. Entrega de tarefas semanais: 60% 
2. Exame final 40% 

 
No caso de que non se chegue a realizar o exame final o peso das 
tarefas sería do 100% . 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega 
dun traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias 
clave. 
 



 
 
 

   

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

B1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles 

máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente 

estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 

articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, informal ou 

neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou 

sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, 

público, educativo e ocupacional, sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e que se poida volver escoitar o dito. 

B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que se dependa en grande medida da actuación 

da persoa interlocutora. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte 

dixital, breves e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou 

neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou 

salientables para os propios estudos e as ocupacións, e que conteñan 

estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

B4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple (por exemplo, copiando formatos, fórmulas e 

modelos convencionais propios de cada tipo de texto). 

B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a función 

ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns e de uso máis frecuente na comunicación 

oral e escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, 

estrutura interrogativa para facer unha suxestión), e patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e pechamento textual). 

 

Criterios de cualificación: 
 
O alumnado que necesite recuperar a materia pendente de anos 
anteriores, deberá entregar un caderno con tarefas de recuperación. Estas 
tarefas constituirán o 100% da nota final e avaliaranse tendo en conta 
tanto a entrega das tarefas en prazo, coma o seu grao de consecución. 
Se as autoridades sanitarias o permitisen contémplase a posibilidade de 
facer unha proba escrita que constituiría o 100% da nota. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Mediante a entrega de material e tarefas que se lle piden de forma 
semanal. Non se descarta a posibilidade de convocar ao alumnado a unha 
proba telemática final. 



 
 
 

   

 

 

 
 

Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 

- Comprensión e produción de textos escritos. 
- Comprensión de textos orais.  
- Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 

coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e 
linguaxe funcional). 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Continuarase cunha metodoloxía comunicativa e humanística, 
favorecendo o pensamento autónomo e crítico, tendo en conta os 
diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado.. 

 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán 
realizadas a través de diferentes plataformas virtuais, principalmente 
Google Classroom, previamente establecidas polo docente, e se 
establecerá un prazo de tempo razoable para a súa realización. 
Naqueles casos nos que o alumnado non dispoña de medios 
tecnolóxicos suficientes para participar a través destas plataformas, 
achegaráselle o material a través dun enderezo electrónico.  

 

O alumnado deberá entregar as tarefas polo mesmo medio, do 
mesmo xeito que o docente facilitará as correccións e explicacións 
oportunas adaptándose a situación individual de cada alumno. As 
videoconferencias realizaranse periodicamente para resolver as 
dúbidas que puidesen xurdir. 
 

Materiais e recursos 

 
Tarefas de elaboración propia subidas a Google Classroom ou 
enviadas ao enderezo electrónico do alumno ou ao grupo de 
Whatsapp, e recursos baixados da páxina da Xunta de Educación para 
adultos (temario da ESA). 
 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
 
As instrucións para esta terceira avaliación achegaranse ao alumnado 
a través de Google Classroom, do seu correo electrónico, do grupo de 
clase de WhatsApp e de ser necesario, telefonicamente. 
 



 
 
 

   

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

C) ÁMBITO SOCIAL 

 

 
 
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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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 Analizar as relacións entre o bloque de USA e a URSS para 
comprender o concepto da “Guerra Fría”. 

B1.1.1 Interpreta a evolución dos EEUU e da URSS e os seus aliados a partir de 
fontes literarias e audiovisuais. 

B1.1.2 Utiliza fontes históricas e historiográficas para comprender e explicar 
conflitos da época da guerra fría. 

B1.2 Organizar os feitos máis importantes da descolonización de 
posguerra no século XX e comprender os límites da descolonización e 
da independencia nun mundo desigual. 

B1.2.1 Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 
B1.2.2 Distingue contextos diferentes do mesmo proceso. Por exemplo: África 
subsahariana (anos 50 e 60) e a India. 

B1B1.3 Contrastar as vantaxes e inconvenientes da evolución económica, 
política, social e cultural dos grandes bloques políticos do século XX e as 
consecuencias inmediatas e posteriores. 

B1.3.1 Relaciona a organización política coa evolución social, económica e 
cultural dos dous grandes sistemas socioeconómicos de finais do século 
XX. 

B1.3.2 Desenvolve unha actitude crítica ante os diferentes enfoques dun 
mesmo feito histórico, analizando e contrastando as fontes de 
información. 

B1.3.3 Sopesa as consecuencias positivas e os problemas que xeran as 
diferentes posturas para tomar decisións políticas e económicas. 

B1.4.1 Analizar o establecemento da ditadura en España, a súa 
evolución e consecuencias. 

B1.4.1 Coñece o proceso que conduciu da Guerra Civil á Ditadura. 

B1.4.2 Coñecer os principias feitos que conduciron ao cambio político e 
social na España despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións 
sobre ese proceso. 

B1.4.2 Describe a situación da posguerra durante a ditadura española na 
relación con outros contextos similares. 

B1.4.3 Enxuíza as consecuencias do réxime ditatorial en España no século XX. 
B1.4.4 Elabora unha cronoloxía de acontecementos fundamentais da 

transición española. 
B1.4.5 Valora os acertos do proceso de democratización en España. 
B1.4.6 Analiza feitos e acontecementos conflitivos na España democrática. 

B1.5 Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores. 
Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a revolución 
tecnolóxica. Consecuencias. 

B1.5.1 Busca na prensa novas sobre algún sector con relacións globalizadas e 
elabora argumentos a favor e en contra. 

B2.1 Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á iniciativa B2.1.1 Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a 



 
 
 

   

 

emprendedora, analizando os requisitos de distintos postos de traballo 
e actividades empresariais. 

formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, e describe a 
actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e 
benestar social. 

B2.1.2 Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional da 
súa contorna, os tipos de empresa que as desenvolven e os postos de traballo 
en cada unha, razoando os requisitos para o desempeño profesional en cada 
un deles. 

B2.2 Tomar decisións sobre o itinerario vital propio comprendendo as 
posibilidades de emprego, o autoemprego e a carreira profesional en 
relación coas habilidades persoais e as alternativas de formación e 
aprendizaxe ao longo da vida. 

B2.2.1 Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 
posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais e 
valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación ao 
longo da vida. 

B2.2.1 Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 
posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais e valorando a 
opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 

 



 
 
 

   

 

 

 
  

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados no mes 
presencial e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos: 
Corrección de actividades, traballos e textos entregados por mail, a través 
do DRIVE 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
9. Entrega de cuestionarios sobre textos ou vídeos expostos: 50% 
10. Entrega de traballos de síntese, análise ou investigación:50% 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega 
dun traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias 
clave. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado coa materia pendente do MÓDULO III 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados no mes de clases 
presenciais, mais, tamén, de ampliación de contidos en base aos 
contidos dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben 
e podemos manter clases on line. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo 
o alumnado tivese conexión a internet para que puidese recibir as 
tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

 Usamos o gmail, para o envío de tarefas e documentos, que 
corriximos no DRIVE. 

 Os recursos son materiais baixados da páxina da Xunta de 
Educación para adultos (temario da ESA), material de 
elaboración propia. 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

   

 

 

7.ANÁLISE XERAL 

 

Engádense a continuación as Actas dos Equipos docentes da Ensinanzas de 

adultos, onde se tomaron acordos para enfrontar o segundo cuadrimestre dos 

MÓDULOS I e IV da ESA e do terceiro trimestre das Ensinanzas Básicas Iniciais.  

 

 

ACTA DA REUNIÓN DO EQUIPO DOCENTE DE 2º DA ESA e 1º e 2º de EBI 

HORA DE COMEZO: 18:00   HORA DE REMATE: 19:00 

ASISTENTES:  

Raquel Castro Martínez 

Patricia Rodríguez Carnero 

Noelia Lorenzo Rodríguez 

Rosa Muñiz Vidal 

  Preside a sesión Raquel Castro Martínez, Xefa de Estudos de Nocturno. 

ASUNTOS A TRATAR: 

1. Adaptación das programacións. 

2. Sistema de avaliación de 2º da ESA 

3. Avaliación de pendentes. 

4.  Sistema de traballo con EBI I e EBI II 

5. Comunicación das decisións tomadas ao alumnado 

 

 

ACORDOS TOMADOS: 



 
 
 

   

 

 

1. Tómase a decisión de adaptar as programacións de todos os ámbitos de 2º da ESA aos 

contidos mínimos, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.  Cada profesor/a fará o 

do seu ámbito e materia. Todos os contidos serán de potenciación, repaso, consolidación  e 

reforzo dos contidos dados durante o mes de clase presencial (do 13 de febreiro ao 13 de 

marzo). 

En canto ás Ensinanzas Básicas Iniciais, farase repaso e reforzo dos contidos dados na 

primeira e na segunda avaliación. 

2. Atendendo ao apartado 6.8 das instrucións da Consellería do 27 de abril, temos en 

conta que a avaliación será continua e de carácter diagnóstico. Polo que acordamos suspender 

a primeira avaliación de ESA,  a celebrar o 29 de abril, e faremos un seguimento continuo 

dos traballos entregados polo alumnado no período de ensinanza non presencial e do traballo 

feito no mes de ensinanza presencial. 

Porén, non descartamos a posibilidade de facer exames presenciais antes do remate de curso, 

se o estado de alarma o permite, que se realizarían entre a semana do 15 ao 19 de xuño. 

3. Canto á avaliación extraordinaria de materias pendentes do MÓDULO I, 

desenvolvido no primeiro cuadrimestre, con data establecida para o 14 de maio, tómase a 

decisión de facer entrega, vía telemática, dun dosier de actividades, para a recuperación dos 

contidos, o día 8 de maio e o alumnado terá como data límite para entregalo feito o 29 de 

maio, de forma presencial no centro, se é posible e se non por vía telemática. 

4. O sistema de traballo para EBI I e EBI II é moi difícil, posto que na súa maioría son 

alumnado en proceso de alfabetización e non dispoñen de tecnoloxía suficiente, nin 

coñecementos para acceder a ela. Farase unha avaliación continua de reforzo dos contidos 

dados na primeira e segunda avaliación, sempre que sexa posible a comunicación. 

Esperamos poder, aínda que só sexa no mes de xuño, poder manter contacto con eles e elas, 

para rematar de facer un reforzo dos contidos dados na primeira e segunda avaliación. 

5. Toman nota dos acordos anteriormente tomados as titoras de 2º da ESA, de EBI I e 

EBI II que llos farán chegar na maior brevidade ao seu alumnado por vía correo electrónico 

ou telefónico, por mor de comunicarlles os aspectos relativos á forma de traballo e a 

avaliación de ámbitos pendentes no MÓDULO I.  



 
 
 

   

 

 Sen máis asuntos a tratar pecho a sesión (video chamada) ás 19:00 

    

 Raquel Castro Martínez 

(Xefa de estudos de nocturno, titora de 2º de ESA 

Ámbito lingüístico, galego e castelán)   

 

 

Patricia Rodríguez Carnero. 

 (Ámbito científico tecnolóxico) 

 

 

 

Noelia Lorenzo Rodríguez 

(Ámbito social na ESA e titora de EBI I ) 

 

 

 

 

 

Rosa Muñiz Vidal 

(Ámbito lingüístico, inglés e titora de EBI 

I B e EBI II)



 
 

   

 

 

ACTA DA REUNIÓN DO EQUIPO DOCENTE DE 4º DA ESA 

HORA DE COMEZO: 17:00   HORA DE REMATE: 17:30 

ASISTENTES:  

Raquel Castro Martínez 

Patricia Rodríguez Carnero 

Luis Álvarez Estévez 

Preside a sesión Raquel Castro Martínez, Xefa de Estudos de Nocturno. 

ASUNTOS A TRATAR: 

1. Adaptación das programacións. 

2. Sistema de avaliación de 4º da ESA 

3. Avaliación de pendentes. 

4. Comunicación das decisións tomadas ao alumnado 

 

 

ACORDOS TOMADOS: 

 

1. Tómase a decisión de adaptar as programacións de todos os ámbitos de 4º da ESA 

aos contidos mínimos, cada profesor/a fará o do seu ámbito e materia. Todos os 

contidos serán de potenciación, repaso, consolidación  e reforzo dos contidos 

dados durante o mes de clase presencial (do 13 de febreiro ao 13 de marzo). 

2. Atendendo ao apartado 6.8 das instrucións da Consellería do 27 de abril, temos en 

conta que a avaliación será continua e de carácter diagnóstico. Polo que acordamos 

suspender a primeira avaliación, a celebrar o 29 de abril, e faremos un seguimento 

continuo dos traballos entregados polo alumnado. 

Porén, non descartamos a posibilidade de facer exames presenciais antes do remate de curso, 

se o estado de alarma o permite, que se realizarían entre a semana do 15 ao 19 de xuño. 

3. Canto á avaliación extraordinaria de materias pendentes do MÓDULO III, 

desenvolvido no primeiro cuadrimestre, con data establecida para o 14 de maio, 

tómase a decisión de facer entrega, vía telemática, dun dossierde actividades, para 



 
 
 

   

 

a recuperación dos contidos, o día 8 de maio e o alumnado terá como data límite 

para entregalo feito o 29 de maio, de forma presencial no centro, se é posible e se 

non por vía telemática. 

4. Toma nota dos acordos anteriormente tomados a titora de 4º da ESA, que llos fará 

chegar na maior brevidade ao seu alumnado por vía correo electrónico. 

 

 

Sen máis asuntos a tratar pecho a sesión (vídeo chamada) ás 17:30 

        Patricia Rodríguez Carnero. 

(Titora do grupo e ámbitos científico tecnolóxico e social) 

Raquel Castro Martínez 

(Xefa de estudos de nocturno 

Ámbito lingüístico, galego e castelán)   

 

 

 

Luís Álvarez Fernández 

(Ámbito lingüístico, inglés) 

 

 

 

 

 

Torneiros, O Porriño, 8 de maio de 2020 

Xefatura de Estudos de Nocturno 


