
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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.  INTRODUCIÓN: 
 

Ante a situación extraordinaria creada pola alerta sanitaria debida ao COVID-19, 
realizamos a modificación da PD atendendo ao disposto en: 

- Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de 

alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo 

COVID-19 (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática), 

- Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as 

directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o 

inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo 

COVID-19 (Ministerio de Educación e Formación Profesional), 

- Instrucións de 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro 

trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes de la 

Comunidade Autónoma de Galicia (Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa da Xunta de Galicia). 

Os cambios sobre a PD incial aquí recollidos están orientados a un proceso de 
ensinanza non presencial, activo, equitativo e motivador para todo o alumnado, 
tendo en conta a realidade social específica deste centro educativo (capacidade 
familiar de apoio ao alumnado, equipos informáticos, conexión a internet, 
coñecementos informáticos…). 
O traballo a desenvolver polo alumnado (de carácter voluntario e coa posibilidade 
de valoración unicamente positiva) será a realización de actividades de reforzo, 
recuperación e ampliación dos contidos tratados na aula ata a interrupción das 
clases presenciais. 
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                              2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles            
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 

 
 

Coñecer a estrutura do Antigo e Novo Testamento 

 

Recoñece a estrutura e composición do Antigo e Novo 

Testamento. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
-Competencia dixital. 
-Comunicación Lingüísitica. 
  

 

Localiza os libros da Biblia con axilidade e mostra capacidade de 

manexar a Biblia con autonomía. 

- Competencia matemática e 
 competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
-Competencia dixital. 

 

Memoriza versículos clave acerca do valor da Biblia e a súa 

importancia para a vida do cristián explicando o seu significado. 

- -Competencia dixital. 
-Comunicación Lingüísitica. 
 

Identificar, analizar e valorar diversos textos bíblicos 
que presentan a Biblia coma o medio polo cal Deus 
se revela e fala ao ser  humán. 

Transmite información seleccionada de xeito preciso  

empregando diversos soportes. 

- Competencia matemática e  
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
-Competencia Dixital. 

-Recoñece pasaxes bíblicas onde se observa coma Deus fala a 

distintas persoas describindo as características xerais de cada 

situación 

Conciencia e expresións culturais. 
-Competencia dixital. 
-Comunicación Lingüísitica. 
-Aprender a aprender 
 

 

Identificar e ordenar cronoloxicamente as etapas do 
nacemento, crecemento e primeiros anos do 
ministerio de Xesús, que relatan os evanxeos. 

 
Recoñece e ordena cronoloxicamente as etapas da vida de 
Xesús 

. 
-Competencia dixital. 
-Comunicación Lingüísitica. 
 

 

Obter e analizar información relevante sobre o 

ministerio de Xesús, utilizando a Biblia coma fonte 

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para 

elaborar traballos acerca da vida de Xesús 

-Aprender a aprender 

-Conciencia e expresións culturais 

- Competencia matemática e   

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

1º ESO 
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Explicar a figura de Xesús, analizando a súa 

divinizade e humanidade, 

así como o seu exemplo de vida. 

Observa, analiza e explica a primeira etapa da vida de Xesús, 

nomeando 

algúns dos exemplos máis relevantes da súa conduta e actitudes 

Conciencia e expresións culturais. 
-Competencia dixital. 
-Comunicación Lingüísitica. 
-Aprender a aprender 

 

 

 
 

 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

 
 

Coñecer a estrutura do Antigo e Novo Testamento 

Recoñece a estrutura e composición do Antigo e Novo 

Testamento. 

 

- Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
-Competencia dixital. 
-Comunicación Lingüísitica. 
  

 

Localiza os libros da Biblia con axilidade e mostra capacidade de 

manexar a 

Biblia con autonomía. 

- Competencia matemática e 
 competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

-Competencia dixital 

Memoriza versículos clave acerca do valor da Biblia e a súa 

importancia para a 

vida do cristián explicando o seu significado 

- Competencia dixital. 
-Comunicación Lingüísitica. 

 

 

Investigar os principais sucesos na historia bíblica 
dende Adán ata Xosé elaborando a información 
recollida 

Identifica os personaxes bíblicos claves nesta
 etapa ordenándoos cronoloxicamente 
entendendo a importancia da súa contribución á historia 

da salvación. 

Conciencia e expresións culturais. 
-Competencia dixital. 
-Comunicación Lingüísitica. 
-Aprender a aprender 
 
 

Analiza as implicacións que teñen os feitos principais do inicio da 

historia do 

-Conciencia e expresións culturais. 

-Competencia dixital. 
 

2º ESO 
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pobo de Israel no plan de salvación de Deus asociándoos coas 

súas causas 

 
 
-Comunicación Lingüísitica. 

 

Identificar e ordenar cronoloxicamente as etapas do 
nacemento, crecemento e primeiros anos do 
ministerio de Xesús, que relatan os 

evanxeos. 

 
Recoñece e ordena cronoloxicamente as etapas da vida de 
Xesús 

- Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

 

Obter e analizar información relevante sobre o 

ministerio de Xesús, utilizando a Biblia coma fonte. 

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para 

elaborar traballos acerca da vida de Xesús 

Conciencia e expresións culturais. 
-Competencia dixital. 
-Comunicación Lingüísitica. 
-Aprender a aprender 

 

Explicar o amor de Deus pola humanidade e por 

cada individuo en particular, analizando as 

implicacións 

Emprende en grupo, unha análise xeral da realidade humana a 

través dos medios informativos relacionándoo cos temas 

estudados no bloque. 

Conciencia e expresións culturais. 
-Competencia dixital. 
-Comunicación Lingüísitica. 
-Aprender a aprender 
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3. Avaliación e cualificación. 
 

 
Avaliación 

Para a avaliación do 3º trimestre utilizaranse todolos medios que teñamos o noso 

alcance, tendo en conta a necesidade que temos de adaptar a nosa metodoloxía nun 

modelo exclusivamente online de ensinanza. Para levar a cabo esta tarefa, 

utilizaremos os canles oficiais e trataremos de contactar co alumnado sempre que nos 

sexa posible. Polo tanto, o aula virtual, a web do centro, os emails e plataformas coma 

Drive serán utilizados para facer chegar o alumnado as indicacións pertinentes. Do 

mesmo xeito, trataremos de asegurarnos de que tódolos alumnos teñan as mesmas 

oportunidades e facilidades a hora de acceder os contidos, levando un seguimento de 

cada alumno e adaptando a metodoloxía segundo as circunstancias o esixan. 

Cualificación final 

Para o sistema de cualificación do 3º trimestre teranse en conta os resultados do 1º e 

2º trimestre, e sempre dun modo obxectivo. No caso de existir unha valoración 

negativa, será debidamente xustificada e tentarase recuperar mediante un plan 

específico para cada caso, sempre facilitando que o alumno acade os obxectivos 

plantexados. Os traballos realizados neste trimestre influirán únicamente de manera 

positiva no alumnado, sen perxuizo do alumnado que presente dificultades a hora de 

acceder as tarefas propostas. Darase unha valoración sempre tendo en conta as 

circunstancias individuais de cada alumno e tendo especial atención ó alumnado máis 

vulnerable. 

Proba extraordinaria de setembro 

Para a proba extraordinaria de setembro realizarase una tarefa ou exame, 

dependendo das circunstancias do estudante e dependendo da situación con respecto 

a apertura dos centros educativos. De todolos xeitos, a proba estará adecuada 

respecto  dos contidos impartidos nas duas avaliacións e respecto da circunstancia 

individual de cada alumno. Tratarase de facilitar en todo caso que os alumnos teñan 

as mesmas oportunidades e de conseguir que o estudante poda continuar coa sua 

formación da maneira mais óptima posible 

Alumnado de materia pendente 

Non é relevante neste curso o alumnado coa materia pendente xa que non hai 

alumnos con ditas características. 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación) 

 
Metodoloxía 

Esta circunstancia obríganos a reformar o noso método metodolóxico empregado ata 

agora, obrigandonos a ofrecer un modelo case exclusivamente a distancia de 

ensinanza. Para levar a cabo esta tarefa, utilizaremos os canles oficiais e trataremos 

de contactar co alumnado sempre que nos sexa posible. A metodoloxía empregada 

segue tendo como obxectivo tratar de estimular a motivación do alumnado, potenciar 

a sua autoestima, a sua autonomía e a comunicación coas familias, así como 

conseguir que o alumnado logre aproveitar da mellor maneira esta metodoloxía non 

presencial. Do mesmo xeito, trataremos de asegurarnos de que tódolos alumnos teñan 

as mesmas oportunidades e facilidades a hora de acceder os contidos, levando un 

seguimento de cada alumno e adaptando a metodoloxía segundo as circunstancias o 

esixan. 

Actividades 

As actividades serán exclusivamente de repaso e consolidación dos contidos dos 

dous primeiros trimestres. Tratarase de reforzar os estándares de aprendizaxe e de 

consolidar as competencias básicas esenciais para superar o curso. A tipoloxía será 

variada dependendo do nivel do alumnado e de cada circunstancia concreta. 

Fundamentalmente, para chegar o nivel requerido, as actividades e tarefas serán 

eminentemente prácticas, de xeito que cada alumno sexa capaz de traballar de 

manera autónoma e, de ser o caso, que o alumnado que non alcanzase os estándares 

requeridos poda chegar a adquirilos e ter a posibilidade de recuperación e promoción. 

Materiais e recursos 

Os recursos e materiais que empregaremos, debido á natureza online e a distancia, 

serán o aula virtual, a web do centro, os emails e plataformas coma o Drive, os cales 

serán utilizados para facer chegar o alumnado as indicacións pertinentes. No caso de 

atopar con alumnos desconectados ou con dificultades para acceder ós contidos, 

utilizarase calquera outro medio de comunicación que se considere pertinente, coma 

o contacto centro alumno ou mensaxes persoais mediante apps coma o whatsapp. 
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5. Información e publicidade 

Agora máis que nunca, resulta fundamental o contacto e o seguimento diario con toda a 
comunidade educativa. Para iso, empregamos diferentes recursos tecnolóxicos como 
Abalar Mobil, Web do centro,  correo electrónico e chamadas telefónicas. Falamos a 
diario coas familias e cos/as alumnos/as, e ademais, o Equipo Directivo está atento e 
dispoñible desde o centro a todas as demandas que xorden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


