
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

B2.1-Coñecer e interpretar correctamente as características da 

dignidade humana en relación coa achega da vida cristiá e a súa 

promoción na sociedade actual.  

 

Argumenta a dignidade do ser humano en relación a outros seres vivos RE 1.1.1 ( 
CL,AA,CSC) 

Distingue e debate de forma xustificada e respectuosa a orixe do ser humano RE 
1.2.1 (CL, CSC, SIEE) 

Valora, en situacións do seu entorno, a dignidade de todo ser humano con 
independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, sociais, etc RE 1.3.1( 
AA, CSC, CEC) 

B2.2- Tomar conciencia da importancia da acción humana e a moral 

católica para aplicala en grupo a solucionar problemas persoais e 

sociais.     

 

Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a Creación. Cambios 
para potenciar os dereitos humanos, a convivencia, o progreso e a paz RE 
1.4.1(CSC, SIEE, CEC) 

Deseña en pequeno grupo un plan de colaboración co seu centro educativo, no que 
se inclúan polo menos cinco necesidades e as posibles solucións que o grupo levaría 
a cabo RE 1.4.2( CMCT, SIEE) 

B2.3- Comprender e fundamentar correctamente a relación existente 

entre a revelación de Deus cos medios para relacionarse con El.  

 

 

Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e analiza a 
resposta de fe neles RE 2.1.1(CL, AA, CEC) 

Interésase por coñecer e valora a resposta de fe ó Deus que se revela RE 2.2.1 
(AA,SIEE, CEC) 

B2.4- Coñecer e aplicar as claves necesarias para a interpretación 

correcta da Biblia e as súas mensaxes de felicidade, liberación e 

salvación.    

Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos libros sagrados 
mostrando interese pola súa orixe divina RE 2.3.1 (CL, CEC) 
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  2. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

Procedementos: Nota media entre a primeira e a segunda avaliación, 
valoración do grao de participación na docencia non presencial. 

Instrumentos: Teranse en conta os traballos realizados na primeira e 
segunda avaliación, actividades feitas na libreta do alumno/a, interese na 
materia e participación activa na aula durante o período de docencia 
presencial; así coma a participación activa nas propostas de tarefas, 
exercicios  e outras actividades durante a docencia virtual. 
 

Cualificación final  

Nota media entre 1ª e 2ª avaliación. Esta nota poderá incrementarse ata 
un máximo de 2 puntos dependendo das achegas realizadas polos 
alumnos/as no período sen docencia presencial e grao de interacción co 
curso virtual. 
 
 Durante o mes de maio enviarase ao alumnado con algunha avaliación 
suspensa(1ª, 2ª ou ben as dúas) traballo específico para poder 
recuperalas. Valorarase o esforzo na correcta realización deste traballo e 
a entrega en prazo. 
 A nota final calcularase engadindo ata 2 puntos se a actividade neste 
período de docencia non presencial foi a máxima; é dicir : tódolos 
traballos propostos foron entregados e ben realizados, ou unha 
porcentaxe destes 2 puntos en función do traballo realizado. 
  

 Se a cualificación final é maior ou igual que 5 o alumno/a aproba. 
 
Se a cualificación final é menor que 5 o alumno/a realizará un traballo 
telématico, que constará dunha serie de preguntas breves relacionadas cos 
contidos mínimos( establecidos na programación) da avaliación que teña 
suspensa(1ª ou 2ª, ou ámbalas dúas). Estas preguntas enviaranse por 
correo electrónico ao alumnado que siga tendo algunha avaliación 
suspensa na última semana de maio. Este traballo será devolto 
debidamente cumplimentado antes do 10 de xuño. 

  

Proba 
extraordinaria de 
setembro  

De ser posible farase unha proba presencial dos contidos mínimos da 
primeira e segunda avaliacións que foron avaliados presencialmente.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)   

Actividades   Realización de tarefas (de recuperación, reforzo e ampliación) 
propostas a través da plataforma EVA. 
Actividades de recuperación: o alumnado con algunha avaliación 
suspensa terá que realizar un traballo/s de recuperación deses 
contidos e entregalo polo medio que se lle solicite (plataforma EVA ou 
correo). 
 

Metodoloxía  
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)  

Os alumnos deben ir realizando as actividades, exercicios propostos, 
etc na súa libreta ou ben nun folio. Se fose posible volver ás aulas en 
Xuño recolleríanse de modo presencial, en caso contrario facilitarase 
ao alumnado unha dirección de correo electrónico para enviar os 
traballos, que non foran enviados a través da plataforma EVA. 
 Se houbese alumnado con problemas de conectividade, estaríase en 
contacto para facilitar a entrega de traballos por correo. 
  

Materiais e recursos  Temas abertos en Edixgal, para consultar e realizar algunhas das 
actividades propostas, de repaso ou ampliación de contidos. 
Traballos de recuperación específicos. 
Emprégase tamén a plataforma para asignación e recollida de tarefas 
por parte do alumnado e para a comunicación con eles a través dos 
foros. 
Posible utilización da ferramenta interactiva Cisco webex para 
algunha sesión co alumnado, se eles o demandan. 
Uso do correo electrónico para a comunicación co alumnado: envío e 
entrega de traballos, solución de dúbidas, etc. 

  
 

  

    4. Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 
familias  

A información ás familias realízase a través de ABALAR, e do correo 
electrónico e do teléfono, nalgúns casos. Os alumnos/as están 
permanente informados a través dos foros das plataformas virtuais e 
a través do correo electrónico cando o alumno ten problemas de 
conectividade. 

Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

  

  

  

 


