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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Estándares de Aprendizaxe Criterio de Avaliación

LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo e 
recoñece as linguas indoeuropeas e as súas 
familias, e delimita nun mapa a zona de 
orixe e as zonas de expansión.  

LA1B1.3.1. Identifica as linguas que 
s e f a l a n a c t u a l m e n t e e n E u r o p a , 
d i ferenciando pola súa or ixe entre 
indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica 
as primeiras en familias lingüísticas e 
delimita nun mapa as zonas onde se 
utilizan. 

LA1B1.5.1. Distingue e delimita as 
etapas do latín e recoñece e distingue a 
p a r t i r d o é t i m o l a t i n o c u l t i s m o s , 
semicultismos e termos patrimoniais, e 
explica as evolucións que se producen nun 
caso e noutro. 

LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco 
xeográfico da lingua latina e a súa expansión, 
delimitando os seus ámbitos de influencia e 
colocando con precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola 
súa relevancia histórica. 

LA1B1.5.1. Distingue e delimita as 
etapas do latín, recoñece e distingue a partir do 
étimo latino cultismos, semicultismos e termos 
patrimoniais, e explica as evolucións que se 
producen nun caso e no outro.

LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e 
acentuación correctas textos latinos, 
identificando e reproducindo exemplos de 
diferentes tipos de pronuncia. 

CCB2.2.2. Expl ica o proceso de 
transición que se produce entre as etapas da 
historia de Grecia e Roma, describindo as 
circunstancias que interveñen no paso de unhas 
a outras.

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en 
que se representen fitos históricos salientables, 
consultando ou non fontes de información.

LA1B3.2.1. Dist ingue palabras 
variables e invariables, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para 
clasificalas. 

LA1B3.3.1. Declina e/ou conxuga 
correctamente palabras propostas segundo 
a súa categoría, explicando e ilustrando con 
exemplos as características que diferencian 
os conceptos de declinación e conxugación  

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe 
cronolóxico o marco histórico en que se 
desenvolven as civilizacións grega e romana, 
sinalando períodos e identificando en cada un 
as conexións máis importantes que presentan 
con outras civilizacións.
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LA1B3.4.1. Enuncia e decl ina 
correctamente substantivos, adxectivos e 
pronomes en latín, distinguíndoos a partir do 
seu enunciado e clasificándoos segundo a 
súa categoría e a súa declinación. 
LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente.  

LA1B3.5.1. Clasifica verbos segundo 
a súa conxugación partindo do seu 
enunciado e describe os trazos polos que se 
recoñecen os modelos de flexión verbal. 

 LA1B3.5.2. Coñece e identifica as 
formas que compoñen o enunciado dos 
verbos de paradigmas regulares e recoñece 
a partir destas os modelos de conxugación.  

LA1B3.5.3. Conxuga os tempos 
verbais máis frecuentes en voz activa e 
pasiva, apl icando correctamente os 
paradigmas correspondentes.

Analiza morfolóxica e sintacticamente 
frases e textos de dificultade graduada, 
identificando correctamente as categorías 
gramaticais presentes nas palabras con flexión 
e explicando as funcións que realizan na 
oración. 

LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de 
oracións simples, e identifica e explica en cada 
caso as súas características. 

LA1B5.1.4 . Pode e laborar e ixes 
cronolóxicos nos que se representan fitos 
históricos salientables, consultando diferentes 
fontes de información. 

§ Coñecer a or ixe común de 
diferentes linguas.

§ Identificar léxico común, técnico e 
científico de orixe grecolatina nas linguas 
propias e sinalar a súa relación coas 
palabras latinas ou gregas orixinarias.

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes.
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LA1B4.1.1. Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas 
palabras con flexión e explicando as 
funcións que realizan na oración. 

LA1B4.2.1. Enumera correctamente 
os nomes dos casos que existen na flexión 
nominal e pronominal latina, explica as súas 
funcións dentro da oración e ilustra con 
exemplos a forma axeitada de traducilos.  

LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as 
regras e a concordancia latina, e redacta en 
lingua latina pequenas frases, onde practica 
o seu uso.  

LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos 
de oracións simples, e identifica e explica en 
cada caso as súas características. 

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se 
falan en Europa e en España, diferenciando 
pola súa orixe as romances e as non romances, 
e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e 
o grego sobre as linguas modernas servíndose 
de exemplos para ilustrar o mantemento nestas 
de elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras.

LA1B5.1.2. Distingue as etapas da 
historia de Roma, explicando os seus trazos 
esenciais e as circunstancias que interveñen 
no paso de unhas a outras. 

LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes 
cronolóxicos nos que se representan fitos 
histór icos sal ientables, consul tando 
diferentes fontes de información  
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: - A observación do traballo diario do alumnado por parte do 
profesor, por medio de preguntas frecuentes na aula, feitas de forma 
individual ou colectiva. Seguimento, probas escritas, control de asistencia e 
puntualidade, observación do grao de participación na clase para poder 
valorar a súa actitude de xeito favorable ou desfavorable. 

- Probas específicas que recollerán os contidos desenvolvidos ata ese 
momento do proceso ensino aprendizaxe. Estas probas poden ser escritas ou 
orais, fixadas sempre antes co alumno, deixando claro o sistema de 
cualificación das mesmas. De xeito habitual faranse dúas probas escritas por 
avaliación, para que exista unha constancia por escrito dunha nota académica. 
Este tipo de probas teñen como finalidade avaliar ó alumno e axudar ó profesor 
a programar o avance do curso académico, observando se se van cumprindo s 
obxectivos comentados nun principio.   

- Tarefas puntuais (tarefas e traballos de investigación, incluíndo as TIC,lectura 
de libros e/o textos clásicos) porque é moi importante que o alumno se 
achegue á cultura clásica que impregna o seu entorno xeográfico e familiar, así 
como que controle os mecanismos para facer traballos de investigación. Estas 
tarefas son un instrumento de avaliación porque se valorará a súa compresión 
e síntese do motivo do traballo, a súa presentación, a elaboración persoal, a 
exposición oral e a puntualidade na data de entrega prevista.

Instrumentos:  
Para levar adiante esta avaliación se utilizarán como 

instrumentos a observación sistemática e a análise das producións dos 
alumnos (intervencións na clase, traballos, exercicios, interese, etc.) e 
finalmente as probas específicas ou exames escritos ou orales. 

No caso do período non presencial valorarase o trabllo feito en 
Classroom e a comunicación entre alumno- profesor fornecerá 
información suplementaria, así como a asistencia as videoconferencias 

Cualificación 
final

A cualificación final estableceouse en base a dous escenarios posibles: 

a) Para o alumnado cos RA mínimos adquiridos, calculouse facendo a media 
das dúas avaliacións e sumando ata 1 punto pola entrega e grao de 
consecución das tarefas encomendadas. 

b) O alumnado que non fora quen de acadar os resultados de aprendizaxe 
mínimos tivo a posibilidade de entregar as tarefas puidendo acadar unha 
cualificación de 5 ou superior, dependendo do desenvolvemento das mesmas.
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Proba 
extraordinaria 
de setembro

O alumnado que non conseguiu acadar os RA mínimos para ter unha 
avaliación positiva en xuño terá que realizar unha serie de tarefas que, 
debido a situación de emerxencia sanitaria, sustitúen o exame global de 
xuño. Polo tanto, esas actividades suporán o 100% da cualificación final 
e serán valoradas mediante unha rúbrica coas seguintes porcentaxes: 

- 30% entrega de tarefas na data acordada. 

- 60% grado de consecución dos RA. 

- 10% presentación da tarefa de xeito preciso e claro. 

O alumnado que non recupere a materia deste xeito poderá realizar unha 
proba presencial, se as autoridades competentes o autorizan, en xuño. 
De non seres posible, se lles avaliaría mediante unha proba telemática

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 

Os mesmos que no curso actual, xa que na programación contémplase 
que o alumnado con materia pendente pode superala se acada os RA 
mínimos do curso actual. 

Criterios de cualificación: 
No curso 2019/20 non hai alumnado con materia pendente. 

Na programación contémplase que os/as alumnos/as poden aprobar se 
no curso actual conseguen acadar os RA mínimos. 

Para garantir que o alumnado poida superar a materia pendente, se non 
aproba no curso actual, proporciónaselle un caderno con actividades de 
reforzo para que poida acadar os RA mínimos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Caderno con tarefas e, de seres necesaria, unha proba presencial ou 
telemá=ca, dependendo da decisión das autoridades competentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

Actividades dirixidas á consecución dos RA imprescindibles: 

- Vídeos explicativos. 
- Videoconferencias  

- Formularios. 

- Redacción de textos e resumos. 

- Comprensión de textos.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

Metodoloxía ecléctica para adaptarse ás distintas necesidades que presenta 
o alumnado. 

Todos os materiais están subidos en Google Classroom e ademais, aquel 
alumnado que non ten acceso, recibe o traballo a través do correo 
electrónico ou impreso.

Materiais e recursos
Fichas de repaso, presentacións, videoconferencias  vídeos, Formularios 
de Google (todo subido a Google Classroom) e correo electrónico. 
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias
Mediante correo electrónico e/ou por mediación do tutor

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO:IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO: 2ºBACH. B 
MATERIA:LATÍN II 
DEPARTAMENTO: GREGO 
DATA:12/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  1 8
CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 

CURSO: 2º BACH 
                                                                                                                                                                       MATERIA: LATÍN 2 

     



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Estándares de Aprendizaxe Criterio de Avaliación

LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo e 
recoñece as linguas indoeuropeas e as súas 
familias, e delimita nun mapa a zona de 
orixe e as zonas de expansión.  

LA1B1.3.1. Identifica as linguas que 
s e f a l a n a c t u a l m e n t e e n E u r o p a , 
d i ferenciando pola súa or ixe entre 
indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica 
as primeiras en familias lingüísticas e 
delimita nun mapa as zonas onde se 
utilizan. 

LA1B1.5.1. Distingue e delimita as 
etapas do latín e recoñece e distingue a 
p a r t i r d o é t i m o l a t i n o c u l t i s m o s , 
semicultismos e termos patrimoniais, e 
explica as evolucións que se producen nun 
caso e noutro. 

LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco 
xeográfico da lingua latina e a súa expansión, 
delimitando os seus ámbitos de influencia e 
colocando con precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola 
súa relevancia histórica. 

LA1B1.5.1. Distingue e delimita as 
etapas do latín, recoñece e distingue a partir do 
étimo latino cultismos, semicultismos e termos 
patrimoniais, e explica as evolucións que se 
producen nun caso e no outro.

LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e 
acentuación correctas textos latinos, 
identificando e reproducindo exemplos de 
diferentes tipos de pronuncia. 

CCB2.2.2. Expl ica o proceso de 
transición que se produce entre as etapas da 
historia de Grecia e Roma, describindo as 
circunstancias que interveñen no paso de unhas 
a outras.

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en 
que se representen fitos históricos salientables, 
consultando ou non fontes de información.

LA1B3.2.1. Dist ingue palabras 
variables e invariables, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para 
clasificalas. 

LA1B3.3.1. Declina e/ou conxuga 
correctamente palabras propostas segundo 
a súa categoría, explicando e ilustrando con 
exemplos as características que diferencian 
os conceptos de declinación e conxugación  

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe 
cronolóxico o marco histórico en que se 
desenvolven as civilizacións grega e romana, 
sinalando períodos e identificando en cada un 
as conexións máis importantes que presentan 
con outras civilizacións.
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LA1B3.4.1. Enuncia e decl ina 
correctamente substantivos, adxectivos e 
pronomes en latín, distinguíndoos a partir do 
seu enunciado e clasificándoos segundo a 
súa categoría e a súa declinación. 
LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente.  

LA1B3.5.1. Clasifica verbos segundo 
a súa conxugación partindo do seu 
enunciado e describe os trazos polos que se 
recoñecen os modelos de flexión verbal. 

 LA1B3.5.2. Coñece e identifica as 
formas que compoñen o enunciado dos 
verbos de paradigmas regulares e recoñece 
a partir destas os modelos de conxugación.  

LA1B3.5.3. Conxuga os tempos 
verbais máis frecuentes en voz activa e 
pasiva, apl icando correctamente os 
paradigmas correspondentes.

Analiza morfolóxica e sintacticamente 
frases e textos de dificultade graduada, 
identificando correctamente as categorías 
gramaticais presentes nas palabras con flexión 
e explicando as funcións que realizan na 
oración. 

LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de 
oracións simples, e identifica e explica en cada 
caso as súas características. 

LA1B5.1.4 . Pode e laborar e ixes 
cronolóxicos nos que se representan fitos 
históricos salientables, consultando diferentes 
fontes de información. 

§ Coñecer a or ixe común de 
diferentes linguas.

§ Identificar léxico común, técnico e 
científico de orixe grecolatina nas linguas 
propias e sinalar a súa relación coas 
palabras latinas ou gregas orixinarias.

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes.
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LA1B4.1.1. Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas 
palabras con flexión e explicando as 
funcións que realizan na oración. 

LA1B4.2.1. Enumera correctamente 
os nomes dos casos que existen na flexión 
nominal e pronominal latina, explica as súas 
funcións dentro da oración e ilustra con 
exemplos a forma axeitada de traducilos.  

LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as 
regras e a concordancia latina, e redacta en 
lingua latina pequenas frases, onde practica 
o seu uso.  

LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos 
de oracións simples, e identifica e explica en 
cada caso as súas características. 

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se 
falan en Europa e en España, diferenciando 
pola súa orixe as romances e as non romances, 
e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e 
o grego sobre as linguas modernas servíndose 
de exemplos para ilustrar o mantemento nestas 
de elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras.

LA1B5.1.2. Distingue as etapas da 
historia de Roma, explicando os seus trazos 
esenciais e as circunstancias que interveñen 
no paso de unhas a outras. 

LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes 
cronolóxicos nos que se representan fitos 
histór icos sal ientables, consul tando 
diferentes fontes de información  
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: - A observación do traballo diario do alumnado por parte do 
profesor, por medio de preguntas frecuentes na aula, feitas de forma 
individual ou colectiva. Seguimento, probas escritas, control de asistencia e 
puntualidade, observación do grao de participación na clase para poder 
valorar a súa actitude de xeito favorable ou desfavorable. 

- Probas específicas que recollerán os contidos desenvolvidos ata ese 
momento do proceso ensino aprendizaxe. Estas probas poden ser escritas ou 
orais, fixadas sempre antes co alumno, deixando claro o sistema de 
cualificación das mesmas. De xeito habitual faranse dúas probas escritas por 
avaliación, para que exista unha constancia por escrito dunha nota académica. 
Este tipo de probas teñen como finalidade avaliar ó alumno e axudar ó profesor 
a programar o avance do curso académico, observando se se van cumprindo s 
obxectivos comentados nun principio.   

- Tarefas puntuais (tarefas e traballos de investigación, incluíndo as TIC,lectura 
de libros e/o textos clásicos) porque é moi importante que o alumno se 
achegue á cultura clásica que impregna o seu entorno xeográfico e familiar, así 
como que controle os mecanismos para facer traballos de investigación. Estas 
tarefas son un instrumento de avaliación porque se valorará a súa compresión 
e síntese do motivo do traballo, a súa presentación, a elaboración persoal, a 
exposición oral e a puntualidade na data de entrega prevista.

Instrumentos:  
Para levar adiante esta avaliación se utilizarán como 

instrumentos a observación sistemática e a análise das producións dos 
alumnos (intervencións na clase, traballos, exercicios, interese, etc.) e 
finalmente as probas específicas ou exames escritos ou orales. 

No caso do período non presencial valorarase o trabllo feito en 
Classroom e a comunicación entre alumno- profesor fornecerá 
información suplementaria, así como a asistencia as videoconferencias 

Cualificación 
final

A cualificación final estableceouse en base a dous escenarios posibles: 

a) Para o alumnado cos RA mínimos adquiridos, calculouse facendo a media 
das dúas avaliacións e sumando ata 1 punto pola entrega e grao de 
consecución das tarefas encomendadas. 

b) O alumnado que non fora quen de acadar os resultados de aprendizaxe 
mínimos tivo a posibilidade de entregar as tarefas puidendo acadar unha 
cualificación de 5 ou superior, dependendo do desenvolvemento das mesmas.
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Proba 
extraordinaria 
de setembro

O alumnado que non conseguiu acadar os RA mínimos para ter unha 
avaliación positiva en xuño terá que realizar unha serie de tarefas que, 
debido a situación de emerxencia sanitaria, sustitúen o exame global de 
xuño. Polo tanto, esas actividades suporán o 100% da cualificación final 
e serán valoradas mediante unha rúbrica coas seguintes porcentaxes: 

- 30% entrega de tarefas na data acordada. 

- 60% grado de consecución dos RA. 

- 10% presentación da tarefa de xeito preciso e claro. 

O alumnado que non recupere a materia deste xeito poderá realizar unha 
proba presencial, se as autoridades competentes o autorizan, en xuño. 
De non seres posible, se lles avaliaría mediante unha proba telemática

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 

Os mesmos que no curso actual, xa que na programación contémplase 
que o alumnado con materia pendente pode superala se acada os RA 
mínimos do curso actual. 

Criterios de cualificación: 
No curso 2019/20 non hai alumnado con materia pendente. 

Na programación contémplase que os/as alumnos/as poden aprobar se 
no curso actual conseguen acadar os RA mínimos. 

Para garantir que o alumnado poida superar a materia pendente, se non 
aproba no curso actual, proporciónaselle un caderno con actividades de 
reforzo para que poida acadar os RA mínimos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Caderno con tarefas e, de seres necesaria, unha proba presencial ou 
telemá=ca, dependendo da decisión das autoridades competentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

Actividades dirixidas á consecución dos RA imprescindibles: 

- Vídeos explicativos. 

- Videoconferencias  

- Formularios. 

- Redacción de textos e resumos. 

- Comprensión de textos.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

Metodoloxía ecléctica para adaptarse ás distintas necesidades que presenta 
o alumnado. 

Todos os materiais están subidos en Google Classroom e ademais, aquel 
alumnado que non ten acceso, recibe o traballo a través do correo 
electrónico ou impreso.

Materiais e recursos
Fichas de repaso, presentacións, videoconferencias  vídeos, Formularios 
de Google (todo subido a Google Classroom) e correo electrónico. 
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias
Mediante correo electrónico e/ou por mediación do tutor

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

L o c a l i z a r n u n m a p a p u n t o s 
xeográficos relevantes para o coñecemento 
das civilizacións grega e romana.  

§ Coñecer as características máis 
importantes do marco xeográfico no que se 
desenvolveron as culturas de Grecia e 
Roma no momento do seu apoxeo. 

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o 
marco xeográfico en que se sitúan en distintos 
períodos as civilizacións grega e romana, 
delimitando o seu ámbito de influencia, 
establecendo conexións con outras culturas 
próximas e situando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos 
coñecidos pola súa relevancia histórica.

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco 
xeográfico que poden ser considerados 
determinantes no desenvolvemento das 
civilizacións grega e latina, e achega exemplos 
para ilustrar e xustificar as súas formulacións.

CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados 
feitos históricos nas civilizacións grega e 
romana e no período histórico correspondente, 
póndoos en contexto e relacionándoos con 
outras circunstancias contemporáneas.

CCB2.2.1. Distingue con precisión as 
etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando 
e situando no tempo os principais fitos 
asociados a cada unha delas.

§ Coñecer algúns fitos esenciais na 
historia de Grecia e Roma e coñecer as 
súas consecuencias e a súa influencia na 
nosa historia. 

§ Distinguir e situar nun eixe 
cronolóxico as principais etapas históricas 
de Grecia e Roma.

CCB2.2.2. Expl ica o proceso de 
transición que se produce entre as etapas da 
historia de Grecia e Roma, describindo as 
circunstancias que interveñen no paso de unhas 
a outras.

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en 
que se representen fitos históricos salientables, 
consultando ou non fontes de información.

 Describir algúns aspectos básicos 
da cultura e civilización grecolatina que 
perviviron ata a actualidade.

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe 
cronolóxico o marco histórico en que se 
desenvolven as civilizacións grega e romana, 
sinalando períodos e identificando en cada un 
as conexións máis importantes que presentan 
con outras civilizacións.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  2 7
CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 

CURSO:3º ESO A-B 
                                                                                                                                                                       MATERIA:CULTURA CLÁSICA 



  

§ Distinguir distintos tipos de 
alfabetos usados na actualidade.

CCB4.2.1. Recoñece as características 
esenciais das arquitecturas grega e romana, 
identificando en imaxes a orde arquitectónica á 
que pertencen distintos monumentos, para 
razoar a súa resposta.

§ Coñecer a or ixe común de 
diferentes linguas.

§ Identificar léxico común, técnico e 
científico de orixe grecolatina nas linguas 
propias e sinalar a súa relación coas 
palabras latinas ou gregas orixinarias.

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, 
clasifícaos consonte súa natureza e a súa 
función, e describe os trazos que os distinguen.

§ Recoñecer os diferentes tipos de 
escritura e distinguilas entre si.

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se 
falan en Europa e en España, diferenciando 
pola súa orixe as romances e as non romances, 
e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e 
o grego sobre as linguas modernas servíndose 
de exemplos para ilustrar o mantemento nestas 
de elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: - A observación do traballo diario do alumnado por parte do 
profesor, por medio de preguntas frecuentes na aula, feitas de forma 
individual ou colectiva. Seguimento, probas escritas, control de asistencia e 
puntualidade, observación do grao de participación na clase para poder 
valorar a súa actitude de xeito favorable ou desfavorable. 

- Probas específicas que recollerán os contidos desenvolvidos ata ese 
momento do proceso ensino aprendizaxe. Estas probas poden ser escritas ou 
orais, fixadas sempre antes co alumno, deixando claro o sistema de 
cualificación das mesmas. De xeito habitual faranse dúas probas escritas por 
avaliación, para que exista unha constancia por escrito dunha nota académica. 
Este tipo de probas teñen como finalidade avaliar ó alumno e axudar ó profesor 
a programar o avance do curso académico, observando se se van cumprindo s 
obxectivos comentados nun principio.   

- Tarefas puntuais (tarefas e traballos de investigación, incluíndo as TIC,lectura 
de libros e/o textos clásicos) porque é moi importante que o alumno se 
achegue á cultura clásica que impregna o seu entorno xeográfico e familiar, así 
como que controle os mecanismos para facer traballos de investigación. Estas 
tarefas son un instrumento de avaliación porque se valorará a súa compresión 
e síntese do motivo do traballo, a súa presentación, a elaboración persoal, a 
exposición oral e a puntualidade na data de entrega prevista.

Instrumentos:

Cualificación 
final

A cualificación de final de módulo estableceouse en base a dous escenarios 
posibles: 

a) Para o alumnado cos RA mínimos adquiridos, calculouse facendo a media 
das dúas avaliacións e sumando ata 1 punto pola entrega e grao de 
consecución das tarefas encomendadas. 

b) O alumnado que non fora quen de acadar os resultados de aprendizaxe 
mínimos tivo a posibilidade de entregar as tarefas puidendo acadar unha 
cualificación de 5 ou superior, dependendo do desenvolvemento das mesmas.
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Proba 
extraordinaria 
de setembro

O alumnado que non conseguiu acadar os RA mínimos para ter unha 
avaliación positiva en xuño terá que realizar unha serie de tarefas que, 
debido a situación de emerxencia sanitaria, sustitúen o exame global de 
xuño. Polo tanto, esas actividades suporán o 100% da cualificación final 
e serán valoradas mediante unha rúbrica coas seguintes porcentaxes: 

- 30% entrega de tarefas na data acordada. 

- 60% grado de consecución dos RA. 

- 10% presentación da tarefa de xeito preciso e claro. 

O alumnado que non recupere a materia deste xeito poderá realizar unha 
proba presencial, se as autoridades competentes o autorizan, en xuño. 
De non seres posible, se lles avaliaría mediante unha proba telemática

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 

Os mesmos que no curso actual, xa que na programación contémplase 
que o alumnado con materia pendente pode superala se acada os RA 
mínimos do curso actual. 

Criterios de cualificación: 
No curso 2019/20 non hai alumnado con materia pendente. 

Na programación contémplase que os/as alumnos/as poden aprobar se 
no curso actual conseguen acadar os RA mínimos. 

Para garantir que o alumnado poida superar a materia pendente, se non 
aproba no curso actual, proporciónaselle un caderno con actividades de 
reforzo para que poida acadar os RA mínimos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Caderno con tarefas e, de seres necesaria, unha proba presencial ou 
telemá=ca, dependendo da decisión das autoridades competentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

Actividades dirixidas á consecución dos RA imprescindibles: 

- Vídeos explicativos. 

- Formularios. 

- Redacción de textos e resumos. 

- Comprensión de textos.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

Metodoloxía ecléctica para adaptarse ás distintas necesidades que presenta 
o alumnado. 

Todos os materiais están subidos en Google Classroom e ademais, aquel 
alumnado que non ten acceso, recibe o traballo a través do correo 
electrónico ou impreso.

Materiais e recursos
Fichas de repaso, presentacións, vídeos, Formularios de Google (todo 
subido a Google Classroom) e correo electrónico. 
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

CA1.1 - Aplicáronse as técnicas da escoita 
activa na análise de mensaxes orais 
procedentes de diversas fontes 
CA1.2 - Recoñeceuse a intención 
comunicativa e a estrutura e cohesión da 
comunicación oral, valorando posibles 
respostas 
CA1.5 - Analizáronse os usos e os niveis da 
lingua e as normas lingüísticas na 
comprensión e aplicáronse na composición 
de mensaxes orais, valorando e eliminando 
os usos discriminatorios 
CA1.6 - Utilizouse a terminoloxía gramatical 
correcta na comprensión das actividades 
gramaticais propostas e na súa resolución 
CA2.2 - Utilizáronse diversas técnicas de 
procura na comprensión dun texto escrito, 
aplicando estratexias de reinterpretación de 
contidos 
CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto 
escrito, extraendo a idea principal, as 
secundarias e o propósito comunicativo, 
revisando e reformulando as conclusións 
obtidas 
CA2.6 - Aplicáronse as principais normas 
gramaticais e ortográficas na redacción de 
textos, de xeito que o texto final resulte 
claro, preciso e adecuado ao formato e ao 
contexto comunicativo 
CA2.10 - Resolvéronse actividades de 
comprensión e análise das estruturas 
gramaticais, comprobando a precisión e a 
validez das inferencias realizadas

RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información oral en 
lingua galega e en lingua castelá, no ámbito 
laboral e noutros contextos, aplicando os 
principios da escoita activa, estratexias razoadas 
de composición e as normas lingüísticas 
correctas en cada caso 

RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
comunicar información escrita en lingua galega e 
en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros 
contextos, aplicando á composición autónoma de 
textos de progresiva complexidade estratexias de 
análise, síntese e clasificación, de xeito 
estruturado
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CA1.1 - Discrimináronse as consecuencias 
para a organización das sociedades actuais 
das correntes ideolóxicas que a cimentaron, 
situándoas no tempo e no espazo 

CA1.3 - Categorizáronse as características da 
organización social contemporánea, en 
especial a galega e a española, analizando a 
estrutura e as relacións sociais da poboación 
actual e a súa evolución durante o período, 
utilizando gráficas e fontes directas 
seleccionadas 
CA1.4 - Examinouse a evolución das 
relacións internacionais contemporáneas, 
elaborando explicacións causais e 
consecutivas que permitan desenvolver 
opinións propias sobre os conflitos actuais  
CA1.6 - Asociouse a evolución dos 
acontecementos históricos globais coa 
evolución histórica do Estado español e do 
territorio galego, identificando as súas fases 
de evolución, os principais conflitos e a súa 
situación actual 

CA1.10 - Desenvolvéronse comportamentos 
acordes co desenvolvemento do propio 
esforzo e o traballo colaborativo 
CA2.6 - Elaborouse información pautada e 
organizada para a súa utilización en 
situacións de traballo colaborativo e 
contraste de opinións 
 

RA1 -  Infire as características esenciais das 
sociedades contemporáneas a partir do estudo da 
súa evolución histórica, analizando os trazos 
básicos da súa organización social, política e 
económica en distintos momentos, e a sucesión 
de transformacións e conflitos acaecidos 

RA2 -  Valora os principios básicos do sistema 
democrático analizando as súas institucións e as 
organizacións políticas e económicas en que se 
manifesta, inferindo pautas de actuación para 
acomodar o seu comportamento ao cumprimento 
dos devanditos principios
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
No caso do 2º curso de Formación Profesional Básica, cando se 
declarou o estado de alarma, xa estabamos no 3º trimestre, polo que a 
maior parte do curso xa tiña transcurrido cunha avaliación irregular na 
que a metade dos alumnos debían facer un esforzo para superalo. 

Aqueles que non tiñan xa acadados os Resultados de Aprendizaxe 
mínimos para superar a materia, tiveron a oportunidade de facelo a 
través das tarefas propostas nese periodo que serviron de recuperación e 
valoráronse positivamente no caso do alumnado que xa tiña a materia 
aprobada. 

As tarefas programadas para esta 3ª avaliación permitiron que o 
alumnado acadase os RA mínimos que se valoraron empregando unha 
rúbrica analítica.

Cualificación 
final

A cualificación de final de módulo estableceouse en base a dous 
escenarios posibles: 

a) Para o alumnado cos RA mínimos adquiridos, calculouse facendo a 
media das dúas avaliacións e sumando ata 1 punto pola entrega e grao 
de consecución das tarefas encomendadas. 

b) O alumnado que non fora quen de acadar os resultados de 
aprendizaxe mínimos tivo a posibilidade de entregar as tarefas puidendo 
acadar unha cualificación de 5 ou superior, dependendo do 
desenvolvemento das mesmas.
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Proba 
extraordinaria 
de setembro

O alumnado que non conseguiu acadar os RA mínimos para ter unha 
avaliación positiva en xuño terá que realizar unha serie de tarefas que, 
debido a situación de emerxencia sanitaria, sustitúen o exame global de 
xuño. Polo tanto, esas actividades suporán o 100% da cualificación final 
e serán valoradas mediante unha rúbrica coas seguintes porcentaxes: 

- 30% entrega de tarefas na data acordada. 

- 60% grado de consecución dos RA. 

- 10% presentación da tarefa de xeito preciso e claro. 

O alumnado que non recupere a materia deste xeito poderá realizar unha 
proba presencial, se as autoridades competentes o autorizan, en xuño. 
De non seres posible, se lles avaliaría mediante unha proba telemática

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 

Os mesmos que no curso actual, xa que na programación contémplase 
que o alumnado con materia pendente pode superala se acada os RA 
mínimos do curso actual. 

Criterios de cualificación: 
No curso 2019/20 non hai alumnado con materia pendente no módulo 
de Comunicación e Sociedade II. 

Na programación contémplase que os/as alumnos/as poden aprobar se 
no curso actual conseguen acadar os RA mínimos. 

Para garantir que o alumnado poida superar a materia pendente, se non 
aproba no curso actual, proporciónaselle un caderno con actividades de 
reforzo para que poida acadar os RA mínimos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Caderno con tarefas e, de seres necesaria, unha proba presencial ou 
telemá=ca, dependendo da decisión das autoridades competentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades dirixidas á consecución dos RA imprescindibles: 

- Vídeos explicativos. 

- Formularios. 

- Redacción de textos e resumos. 

- Comprensión de textos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

Metodoloxía ecléctica para adaptarse ás distintas necesidades que presenta 
o alumnado. 

Todos os materiais están subidos en Google Classroom e ademais, aquel 
alumnado que non ten acceso, recibe o traballo a través do correo 
electrónico ou impreso. 

Materiais e 
recursos

Fichas de repaso, presentacións, vídeos, Formularios de Google (todo 
subido a Google Classroom) e correo electrónico. 
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados de Aprendizaxe 

CA1.3 - Identificouse o sentido global e as ideas 

principais do texto oral e de estruturas 

gramaticais básicas en oracións sinxelas, de 

situacións habituais frecuentes e de contido 

predicible e concreto. 

CA1.6 - Utilizáronse estruturas gramaticais 

básicas e marcadores de discurso para iniciar, 

enlazar, ordenar e finalizar o discurso en 

situacións habituais frecuentes e aspectos 

concretos. 

CA2.1 - Dialogouse seguindo un guión sobre 

temas e aspectos concretos e frecuentes do 

ámbito persoal, público e profesional. 

CA3.1 - Leuse o texto recoñecendo os trazos 

esenciais do xénero, a súa intención, o seu 

contexto e a súa estrutura, e interpretando o 

seu contido global e específico sen necesidade 

de entender todos os seus elementos. 

CA3.5 - Elaboráronse textos breves e sinxelos, 

adecuados a un propósito comunicativo, 

empregando os conectores máis frecuentes para 

enlazar as oracións. 

CA3.7 - Amosouse unha actitude reflexiva e 

crítica acerca da información que supoña 

calquera tipo de discriminación. 

RA2- Mantén conversas sinxelas e breves en lingua 

inglesa en situacións habituais e concretas, cara a 

cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal, 

público e profesional, empregando estratexias de 

comunicación básica. 

RA3- Elabora textos breves e sinxelos con certo 

detalle en lingua inglesa relativos a situacións de 

comunicación habituais do ámbito persoal, público e 

profesional, aplicando estratexias de lectura 

comprensiva e desenvolvendo estratexias 

sistemáticas de composición. 
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CA1.6 - Utilizouse a terminoloxía gramatical 

correcta na comprensión das actividades 

gramaticais propostas e na súa resolución. 

CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as 

características principais dos tipos de textos en 

relación coa súa adecuación para o traballo que 

se desexe realizar e en función da súa 

finalidade. 

 

 CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, 

extraendo a idea principal, as secundarias e o 

propósito comunicativo, revisando e 

reformulando as conclusións obtidas. 

 

 CA2.5 - Analizouse a estrutura de diversos 

textos escritos de uso académico ou 

profesional, recoñecendo os usos e os niveis da 

lingua, e pautas de elaboración. 

 

 CA2.6 - Aplicáronse as principais normas 

gramaticais e ortográficas na redacción de 

textos, de xeito que o texto final resulte claro, 

preciso e adecuado ao formato e ao contexto 

comunicativo. 

 

 CA2.9 - Seguíronse pautas de presentación de 

traballos escritos tendo en conta o contido, o 

formato e o público destinatario, utilizando un 

vocabulario correcto segundo as normas 

lingüísticas e a finalidade. 

 CA3.1 - Describíronse os movementos literarios 

en lingua castelá no período considerado, 

recoñecendo as obras máis representativas. 

CA3.4 - Aplicáronse estratexias de análise de 

textos literarios, recoñecendo os temas e os 

motivos, os elementos simbólicos e a 

RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para 

interpretar e comunicar información oral en lingua 

galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e  

noutros contextos, aplicando os principios da 

escoita activa, estratexias razoadas de 

composición e as normas lingüísticas correctas en 

cada caso. 

 

RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para 

comunicar información escrita en lingua galega e 

en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros 

contextos, aplicando á composición autónoma de 

textos de progresiva complexidade estratexias de 

análise, síntese e clasificación, de xeito 

estruturado. 

 

 

RA5 -  Coñece e valora a situación sociolingüística 

das distintas linguas do Estado español e as 

principais características das variedades xeográficas 

da lingua galega e da lingua castelá, así como as 

distintas etapas, desde comezos do século XX, da 

historia social da lingua galega e da lingua castelá, 

valorando a función do estándar, a necesidade de 

normalizar a lingua galega e rexeitando os prexuízos 

lingüísticos. 
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funcionalidade dos recursos estilísticos máis 

significativos. 

 

 CA3.5 - Informouse sobre un autor ou unha 

autora, un período ou unha obra da literatura 

en lingua castelá, recollendo de forma analítica 

a información correspondente. 

 

 CA5.1 - Identificouse a situación 

sociolingüística das distintas linguas do Estado 

español, valorando a diversidade lingüística 

como un elemento de enriquecemento cultural 

e outorgándolle a todas as linguas o mesmo 

valor e a mesma función comunicativa. 

 

 CA5.2 - Recoñécese a variedade interna das 

linguas castelá e galega como símbolo da 

riqueza do noso patrimonio lingüístico. 
 

CA1.1 - Discrimináronse as consecuencias para a 

organización das sociedades actuais das 

correntes ideolóxicas que a cimentaron, 

situándoas no tempo e no espazo. 

CA1.2 - Valorouse o modelo globalizado actual 

de relacións económicas mediante o estudo das 

transformacións económicas producidas como 

consecuencia das innovacións tecnolóxicas e os 

sistemas organizativos da actividade produtiva. 

CA1.10 - Desenvolvéronse comportamentos 

acordes co desenvolvemento do propio esforzo 

e o traballo colaborativo. 

 

CA2.6 - Elaborouse información pautada e 

organizada para a súa utilización en situacións 

de traballo colaborativo e contraste de opinión. 

RA1 -  Infire as características esenciais das 

sociedades contemporáneas a partir do estudo da 

súa evolución histórica, analizando os trazos básicos 

da súa organización social, política e económica en 

distintos momentos, e a sucesión de 

transformacións e conflitos acaecidos. 

RA2 -  Valora os principios básicos do sistema 

democrático analizando as súas institucións e as 

organizacións políticas e económicas en que se 

manifesta, inferindo pautas de actuación para 

acomodar o seu comportamento ao cumprimento 

dos devanditos principios. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
No caso do 2º curso de Formación Profesional Básica, cando se declarou o 
estado de alarma, xa estabamos no 3º trimestre, polo tanto xa fixeramos 
os exames de recuperación correspondentes ós dous trimestres anteriores 
e só nos faltaba facer algunha proba correspondente á última avaliación.  
 
O 80% do alumnado tiña xa acadados os Resultados de Aprendizaxe 
mínimos para superar a materia. Aqueles que aínda non foran quen de 
superalos, tiveron a oportunidade de facelo a través das tarefas propostas 
nese periodo que serviron de recuperación e valoráronse positivamente 
no caso do alumnado que xa tiña a materia aprobada. 
 
A observación sistemática, mediante o caderno do profesor, 
videoconferencia e Google Classroom, permitiu facer un seguimento do 
alumnado e, ó mesmo tempo,  valorar o grao de consecución dos 
Resultados de Aprendizaxe (RA). 

 

Instrumentos: 
As tarefas programadas para esta 3ª avaliación permitiron que o alumnado 
acadase os RA mínimos que se valoraron empregando unha rúbrica 
analítica. 

Cualificación final 

A cualificación de final de módulo estableceouse en base a dous 
escenarios posibles:  
 

a) Para o alumnado cos RA mínimos adquiridos, calculouse facendo a 
media das dúas avaliacións e sumando ata 1 punto pola entrega e 
grao de consecución das tarefas encomendadas. 

 
b) O alumnado que non fora quen de acadar os resultados de 

aprendizaxe mínimos tivo a posibilidade de entregar as tarefas 
puidendo acadar unha cualificación de 5 ou superior, dependendo 
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do desenvolvemento das mesmas. 

Proba 
extraordinaria de 

xuño  

O alumando que non conseguiu acadar os RA mínimos para ter unha 
avaliación positiva en xuño terá que realizar unha serie de tarefas que, 
debido a situación de emerxencia sanitaria, sustitúen o exame global de 
xuño. Polo tanto, esas actividades suporán o 100% da cualificación final e 
serán valoradas mediante unha rúbrica coas seguintes porcentaxes: 

 
- 30% entrega de tarefas na data acordada. 
- 60% grado de consecución dos RA. 
- 10% presentación da tarefa de xeito preciso e claro. 

 
O alumnado que non recupere a materia deste xeito poderá realizar unha 
proba presencial, se as autoridades competentes o autorizan, en xuño. De 
non seres posible, se lles avaliaría mediante unha proba telemática. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os mesmos que no curso actual, xa que na programación contémplase que 
o alumnado con materia pendente pode superala se acada os RA mínimos 
do curso actual. 

Criterios de cualificación: 
No curso 2019/20 non hai alumnado con materia pendente no módulo de 
Comunicación e Sociedade II.  
 
Na programación contémplase que os/as alumnos/as poden aprobar se no 
curso actual conseguen acadar os RA mínimos.  
 
Para garantir que o alumnado poida superar a materia pendente, se non 
aproba no curso actual, proporciónaselle un caderno con actividades de 
reforzo para que poida acadar os RA mínimos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Caderno con tarefas e, de seres necesaria, unha proba presencial ou 
telemática, dependendo da decisión das autoridades competentes. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades dirixidas á consecución dos RA imprescindibles: 
- Vídeos explicativos. 
- Formularios. 
- Xogos interactivos. 
- Redacción de textos e resumos. 
- Comprensión de textos. 
- Videoconferencias para explicar e resolver dúbidas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía ecléctica para adaptarse ás distintas necesidades que 
presenta o alumnado. 
 
Todos os materiais están subidos en Google Classroom e ademais, 
aquel alumnado que non ten acceso, recibe o traballo a través do 
correo electrónico. 

Materiais e recursos 
Fichas de repaso, presentacións, vídeos, xogos interactivos (mediante 
Educaplay), Formularios de Google (todo subido a Google Classroom) 
e Hangouts para resolver dúbidas. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través de Google Classroom e correo electrónico. Infórmase tamén á 
titora do avance e problemas que poidan xurdir entre o alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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