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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Identificar, describir e explicar o marco histórico en que se 
desenvolven as civilizacións grega e romana. 

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

B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais 
deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando 
a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os diferentes 
deuses. 

B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e os 
actuais. 

1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e 
heroes, e explica os principais aspectos que os diferencian. 

2. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre 
que sexan claras e sinxelas, describindo, a través do uso que se 
fai destas, os aspectos básicos que en cada caso se asocian á 
tradición grecolatina. 

B3.3. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e da 
relixión grega coas actuais. 

Enumera e explica as principais características da relixión grega, 
póndoas 

en relación con outros aspectos básicos da cultura helénica e 
establecendo 

comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 

B3.4. Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e 
distinguir a relixión oficial das manifestacións do culto privado. 

Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os 
trazos que lles son propios. 

B4.1. Coñecer as características fundamentais da arte clásica e 
relacionar manifestacións artísticas actuais cos seus modelos 
clásicos. 

Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións 
artísticas antigas e actuais. 

B4.2. Identificar as características máis salientables da 
arquitectura grecorromana en relación cos edificios máis 
singulares. 

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. 

B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte grega. Recoñece esculturas gregas en imaxes, encádraas nun período 
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histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 

B4.5. Coñecer e saber localizar os principais monumentos clásicos 

do patrimonio español. 

Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio 
español. 

B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e distinguir os tipos de 
alfabetos usados na actualidade. 

Nomea e describe os trazos principais dos alfabetos latino e grego. 

B6.3. Recoñecer a presenza de elementos dos alfabetos grego e 
latino nos alfabetos actuais. 

Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos 
alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a presenza de determinados 
elementos tomados dos primeiros. 

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas. 

Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das 
linguas indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que se derivan 
de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o seu 
parentesco. 

B6.5. Identificar as linguas europeas romances e non romances, 
e localizalas nun mapa. 

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. 

B6.6. Identificar a orixe grecolatina do léxico das linguas de 
España e doutras linguas modernas. 

1. Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e 
latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España e doutras linguas modernas, e explica o seu 
significado a partir do termo de orixe. 

2. Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición 
e da análise etimolóxica das súas partes. 

B6.7. Distinguir e identificar latinismos, cultismos, semicultismos 
e termos patrimoniais. 

Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e 
termos patrimoniais, en relación co termo de orixe sen, necesidade de 
consultar dicionarios nin outras fontes de información. 

B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía científico-
técnica de orixe grecolatina. 

Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios 
da linguaxe científico-técnica e sabe usalos con propiedade. 

B6.10. Constatar o influxo das linguas clásicas en linguas non 
derivadas delas. 

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 

B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica nas artes e na 
organización social e política. 

Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización 
grecolatina que perviviron ata a actualidade, demostrando a súa 
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vixencia nunha e noutra época mediante exemplos. 

B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios 
nas manifestacións artísticas actuais. 

Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios mediante 
exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas nas que están 
presentes estes motivos. 

B7.4. Realizar traballos de investigación sobre a pervivencia da 
civilización clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para recabar 
información e realizar traballos de investigación acerca da pervivencia 
da civilización clásica na nosa cultura. 

 
Os estándares en vermello corresponden á primeira avaliación e os amarelos á segunda avaliación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Revisión do traballo do alumnado consistente na 
realización de 

actividades de repaso e recuperación e, no seu caso,  

ampliación propostas na Aula Virtual. 

 

O alumnado que estaba recibindo reforzo educativo na 
aula  

ordinaria, poderá necesitar unha modificación na tipoloxía 
do  

reforzo dependendo das necesidades amosadas antes e  

durante o ensino telemático. 

 

Algunhas das modificacións que se poden aplicar son: 

 

 Adaptación das probas de avaliación (traballos, 
exames...) 

 Sesións individuais ou en pequeno grupo. 

 Secuenciación dos estándares traballados en 
partes máis pequenas. 

 Mantemento das cualificacións parciais de temas 
ou avaliacións de cara á proba extraordinaria de 
setembro e ao curso 2020/2021. 

   
1. Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas (a media 

da primeira e segunda é igual ou superior a 5): 
 
A correcta realización das actividades requeridas poderá 
incrementar a cualificación obtida ata 2 puntos: 

 Entrega das actividades en prazo: 0.5 puntos. 

 Corrección dos contidos das tarefas: 0.5 puntos. 

 Presentación: 0.5 puntos. 

 Ortografía:0.5 puntos. 
 
A NON participación nas actividades propostas non 
penalizará. Polo tanto o alumno obterá a cualificación 
resultante da media da primeira e segunda avaliacións. 
 
As actividades entregadas fora de prazo non se 
cualificarán. 
 

2. Alumnado coas avaliacións suspensas (se a media 
da primeira e segunda avaliación é inferior a 5):  
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A cualificación destes alumnos poderá acadar unha 
puntuación máxima de 6 puntos segundo o que se indica: 
 

 Entrega das actividades en prazo: 3 puntos. 

 Corrección dos contidos das tarefas: 1 punto. 

 Presentación: 1 punto. 

 Ortografía: 1 punto. 
 
As actividades entregadas fora de prazo non se 
cualificarán. 

 

 

Instrumentos: 

1. Videoconferencias para organizar o traballo e resolver 
dúbidas.. 

2. Corrección das actividades da Aula Virtual. 

3. Solucións das actividades a través da Aula Vitual. 
      

Cualificación 
final 

 
1. Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas (a 

media da primeira e segunda é igual ou 
superior a 5): 

 
O alumnado será cualificado coa nota media  da 
primeira avaliación (50%) e segunda avaliación 
(50%). A realización das tarefas propostas na Aula 
Virtual permitirá sumar ata 2 puntos á nota media 
das dúas primeiras avaliacións. 
 

2. Alumnado coas avaliacións suspensas (se a 
media da primeira e segunda avaliación é 
inferior a 5):  
 

 valoración das actividades de recuperación 60% 

 valoración da primeira avaliación 20% e da 
segunda avaliación 20%. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que non supere a materia na terceira avaliación, 
deberá realizar o plan de actividades de recuperación 
proposto e examinarse en setembro dos contidos tratados 
ata a interrupción das clases presenciais o 13 de marzo. 

O plan de actividades publicarase na Aula Virtual e terá 
contidos de repaso similares aos realizados na fase non 
presencial. A realización das actividades suporá un 30% da 
nota de setembro. 
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Esta proba desenvolverase de forma presencial ou 
telemática segundo as instrucións da Consellería de 
Educación na data fixada pola Xefatura de Estudos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Non hai alumnos con esta materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

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

Actividades  

As actividades serán sobre os contidos da materia e, 
sempre que sexa posible, relacionados coa 
actualidade. 

Actividades de investigación (sempre dirixidas con 
enlaces para consulta propostos pola profesora), 
textos para traballar a comprensión lectora e con 
cuestións relacionados cos contidos  da materia e 
vídeos. 

O alumnado deberá realizar dúas actividades 
semanais que se suben á  

Aula Virtual. Son actividades de repaso para que os 
alumnos poidan  

recuperar a materia. Tamén se facilitan materiais de 
ampliación para 

motivar aos alumnos que queren ampliar os seus 
coñecementos. 

Temática das actividades:  

- Actualidade: teatro clásico (enlaces para ver teatro) 
e coñecer os edificios (Epidauro e Mérida); Astérix 
e Obélix e o seu creador;  

- Lingua: traballo con étimos e a actualidade 
(coronavirus, virus, a hixiene..) 

- Sociedade e vida privada: a domus. 

- Mitoloxía e a súa influencia na arte: Atenea, 
Laocoonte, Hixía, Ulises, Zeus, Artemisa... 

- As Sete Maravillas do Mundo Antigo: este traballo é 
de ampliación (coñecemento destas obras) e 
repaso de arquitectura e escultura coa análise dos 
edificios. 

- Lectura. 

- Visita virtual ao Museo do Prado da man de 
especialistas que nos explican un cadro mitolóxico. 

- Edificios públicos romanos. Un paseo por Roma e 
Hispania. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Traballo por tarefas da Aula Virtual: para cada sesión 
proponse unha actividade que os alumnos deberán 
entregar  na “Tarefa” correspondente ou no correo 
electrónico. 
Medios: as dúbidas son aclaradas no Foro de novas da 
Aula Virtual e no correo electrónico. 

Materiais e 
recursos 

Aula Virtual (textos, enlaces, vídeos), correo 
electrónico e  

videoconferencias.  
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Libro de texto. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará ao alumnado a través da Aula 
Virtual, correo electrónico e a web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua 
latina 

Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos 
períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito de influencia 
e situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en España, 
clasificalas e localizalas nun mapa. 

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

B1.5. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, 
en relación co termo de orixe. 

B2.3. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas de 
pronuncia en latín. 

Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta. 

B3.1. Identificar e distinguir os formantes das palabras. 
Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando 
lexemas e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias 
e explicar o concepto de flexión e paradigma. 

B3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras. 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 

B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación. Define o concepto de declinación e conxugación. 

B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da 
súa categoría e declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente. 

Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa 
categoría e a súa declinación. 

Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente. 

B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da 
súa conxugación, enuncialos e conxugalos correctamente. 

Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos 
segundo a súa conxugación a partir do seu enunciado. 

B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados. 

B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos e identificar as súas 
principais funcións na oración, e saber traducir os casos á lingua 
materna adecuadamente. 

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 
nominal e pronominal latina, e explica as principais funcións que 
realizan dentro da oración. 
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Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos 
textos e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu 
uso. 

B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a 
súa correspondencia no galego e no castelán. 

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

B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características. 

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de 
Roma, encadralos no seu período correspondente e realizar 
eixes cronolóxicos. 

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

B5.6. Recoñecer os tipos de vivenda empregados en Roma, as 
características principais da alimentación romana, os elementos 
da indumentaria e as normas de hixiene persoal, peiteados e 
cosméticos. 

Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado, 
analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado 
persoal e contrástaos cos da actualidade. 

B5.7. Coñecer os espectáculos públicos realizados no teatro, no 
circo e no anfiteatro, e a súa relación co mundo actual. 

B5.7. Coñecer os espectáculos públicos realizados no teatro, no circo e 
no anfiteatro, e a súa relación co mundo actual. 

B6.1. Aplicar coñecementos básicos de morfoloxía e sintaxe para 
iniciarse na interpretación, na tradución e na retroversión de 
frases de dificultade progresiva e textos adaptados. 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a 
súa tradución ou retroversión. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o 
comentario do contido e a estrutura de textos latinos traducidos. 

Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturais presentes 
nos textos seleccionados, aplicando para iso os coñecementos 
adquiridos previamente nesta ou noutras materias. 

B7.3. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen 
nas linguas do alumnado. 

Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e 
explica a partir desta o seu significado. 

  

  
 

Os estándares en vermello corresponden á primeira avaliación e os amarelos á segunda avaliación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Traballo do alumnado consistente na realización das 
actividades de repaso e, no 

seu caso, ampliación propostas na Aula Virtual. 

 
1. Alumnado coa segunda  avaliación aprobada: 

 
A correcta realización das actividades requeridas poderá 
incrementar a cualificación obtida ata 2 puntos: 

 Entrega das actividades en prazo: 0.5 puntos. 

 Corrección dos contidos das tarefas: 0.5 puntos. 

 Presentación: 0.5 puntos. 

 Ortografía:0.5 puntos. 
 
A NON participación nas actividades propostas non 
penalizará. Polo tanto o alumno obterá a cualificación da  
segunda avaliación. 
 
As actividades entregadas fora de prazo non se 
cualificarán. 
 

2. Non hai alumnos suspensos. 

 

Instrumentos: 

1. Corrección das actividades nas videoconferencias. 

2. Corrección das actividades da Aula Virtual. 

3. Publicación das solucións para aqueles alumnos que 
non sigan as videoconferencias. 

 

Cualificación 
final 

Alumnado coa segunda avaliación aprobada: 
 
A realización das tarefas propostas na Aula Virtual 
permitirá sumar ata 2 puntos a nota da segunda 
avaliación. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que non supere a materia na terceira avaliación, 
deberá realizar o plan de actividades de recuperación 
proposto e examinarse en setembro dos contidos tratados 
ata a interrupción das clases presenciais o 13 de marzo. 

O plan de actividades publicarase na Aula Virtual e terá 
contidos de repaso similares aos realizados na fase non 
presencial. A realización das actividades suporá un 30% da 
nota de setembro. 
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Esta proba desenvolverase de forma presencial ou 
telemática segundo as instrucións da Consellería de 
Educación na data fixada pola Xefatura de Estudos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Non hai alumnos con esta materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

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

Actividades  

Actividades de repaso e ampliación  (morfoloxía, 
oracións e textos) na Aula Virtual. 

Repaso: morfoloxía das primeiras, segunda e terceira 
declinacións. 

Ampliación: cuarta e quinta declinacións con lecturas e 
actividades do libro de texto. 

Textos para acercar ao alumno á mitoloxía: Dédalo e 
Ícaro, Deae Minerva et Diana... 

Actividades de investigación de temas da cultura latina 
relacionadas coa actualidade: o calendario (idus de 
marzo), Uderzo, Hixía (hixiene)... 

Enlaces a teatro, Verba Volant, Museo del Prado... 

Os alumnos que teñen dificultades tamén poden usar 
o correo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Traballo por tarefas da Aula Virtual: para cada sesión 
proponse unha actividade que os alumnos deberán 
entregar  na “Tarefa” correspondente ou no correo 
electrónico. 
Medios: as dúbidas son aclaradas no Foro de novas da 
Aula Virtual e no correo electrónico. 

Materiais e 
recursos 

Aula Virtual (textos, exercicios, enlaces, vídeos), correo e  
videoconferencias. Libro de texto. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará ao alumnado a través da Aula 
Virtual, correo electrónico e a web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua 
latina. 

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. 

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das 
linguas faladas en Europa hoxe en día. 

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. 

B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas e 
localizalas nun mapa. 

Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando 
pola súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as 
primeiras en familias lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se 
utilizan. 

B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en España, 
clasificalas e localizalas nun mapa, e delimitar o marco xeográfico 
das linguas romances faladas no mundo, recoñecendo as súas 
características. 

Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa 
orixe romances e non romances, localiza nun mapa as zonas onde se 
utilizan, delimita o marco xeográfico das linguas romances faladas no 
mundo e recoñece as súas características. 

B1.5. Distinguir as principais etapas na evolución do latín e 
recoñecer e identificar palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos 

Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a unha 
palabra patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e 
significado entre ambos. 

B2.4. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas da 
pronuncia en latín e distinguir os seus tipos. 

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

B3.2. Distinguir os tipos de palabras a partir do seu enunciado. 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 

B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación. 
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 

B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da 
súa categoría e declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente. 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes 
en latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos 
segundo a súa categoría e a súa declinación. 

B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da 
súa conxugación, enuncialos e conxugalos correctamente. 

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

B3.6. Analizar o funcionamento dos temas verbais latinos de 
presente e de perfecto, e recoñecer as formas dos tempos 
verbais formados a partir deles, tanto en voz activa como en voz 
pasiva. 

Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as 
formas derivadas de cada un. 

B3.7. Diferenciar formas persoais e non persoais do verbo, e 
recoñecer as categorías gramaticais presentes en cada unha. 

Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos 
que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 

  

  

  

 
Os estándares en vermello corresponden á primeira avaliación e os amarelos á segunda avaliación. 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


 

                                                                                                                                                                                                     

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 
PÁXINA 5 DE 8 

CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Revisión do traballo do alumnado consistente na 
realización de actividades de 

repaso e recuperación e, no seu caso, ampliación 
propostas na Aula Virtual. 

 
1. Alumnado coa segunda avaliación aprobada: 
 
A correcta realización das actividades requeridas poderá 
incrementar a cualificación obtida ata 2 puntos: 

 Entrega das actividades en prazo: 0.5 puntos. 

 Corrección dos contidos das tarefas: 0.5 puntos. 

 Presentación: 0.5 puntos. 

 Ortografía:0.5 puntos. 
 
A NON participación nas actividades propostas non 
penalizará. Polo tanto o alumno obterá a cualificación da 
segunda avaliación. 
 
As actividades entregadas fora de prazo non se 
cualificarán. 
 

2. Alumnado coa segunda  avaliación suspensa: 
 
A cualificación destes alumnos poderá alcanzar unha 
puntuación máxima de 6 puntos segundo o que se indica: 
 

 Entrega das actividades en prazo: 3 puntos. 

 Corrección dos contidos das tarefas: 1 punto. 

 Presentación: 1 punto. 

 Ortografía: 1 punto. 
 

As actividades entregadas fora de prazo non se cualificarán. 

Instrumentos: 

1. Corrección das actividades nas videoconferencias. 

2. Corrección das actividades da Aula Virtual. 

3. Publicación das solucións para aqueles alumnos que 
non 

sigan as videoconferencias. 
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Cualificación 
final 

1. Alumnado coa segunda avaliación aprobada: 
 
A realización das tarefas propostas na Aula Virtual 
permitirá sumar ata 2 puntos a nota da segunda 
avaliación. 
 

2. Alumnado coa segunda avaliación suspensa:  
 

1. valoración das actividades de recuperación 60% 
2. valoración da primeira avaliación 20% e da 

segunda avaliación 20%. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que non supere a materia na terceira avaliación, 
deberá realizar o plan de actividades de recuperación 
proposto e examinarse en setembro dos contidos tratados 
ata a interrupción das clases presenciais o 13 de marzo. 

O plan de actividades publicarase na Aula Virtual e terá 
contidos de repaso similares aos realizados na fase non 
presencial. A realización das actividades suporá un 30% da 
nota de setembro. 

Esta proba desenvolverase de forma presencial ou 
telemática segundo as instrucións da Consellería de 
Educación na data fixada pola Xefatura de Estudos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Non hai alumnos con esta materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

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

Actividades  

Actividades de recuperación (morfoloxía, oracións e 
textos) na Aula Virtual. 

Actividades de ampliación  (contidos de morfoloxía e 
sintaxe novos, oracións e textos con maior dificultade) 
na Aula Virtual. 

Repaso da morfoloxía e sintaxis con exercicios e 
frases específicas. Textos: Prometeo, Tántalo, A zorra 
e o corvo... 

Ampliación: modo subxuntivo, voz pasiva, pronomes 
demostrativos, anafóricos, enfáticos, os numerais, 
pronome relativo, indefinido e interrogativo e verbos 
deponentes e semideponentes. Textos: Canis qui 
praedam amisit, Os foros imperiais, Theseus et 
Minotaurus... 

Actividades de investigación de temas da cultura latina 
relacionadas coa actualidade: o calendario (idus de 
marzo), Uderzo, Hixía (hixiene)... 

Enlaces a teatro, Verba Volant, Museo del Prado... 

Os alumnos que teñen dificultades tamén poden usar 
o correo electrónico.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Traballo por tarefas da Aula Virtual: para cada sesión 
proponse unha actividade que os alumnos deberán 
entregar  na “Tarefa” correspondente. Os alumnos que se 
conectan ás videoconferencias corrixen os seus 
exercicios. Tamén se publicarán as solucións 
correspondentes a cada actividade. 
Medios: as dúbidas son aclaradas no Foro de novas da 
Aula Virtual, no correo e/ou nas videoconferencias. 

Materiais e 
recursos 

Aula Virtual (textos, exercicios, enlaces, vídeos), correo  
electrónico e videoconferencias.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará ao alumnado a través da Aula 
Virtual, correo electrónico e a web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 
 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

        

 

 

  

 

 
 

CIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020ADAPTAPROGRAMACIÓN 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020. 

CENTRO: IES TERRA DE TRASANCOS 
CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: LATÍN II 
DEPARTAMENTO: LATÍN 
DATA: 08/05/2020 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

        

 

 

  

 

 
 
 
 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 
PÁXINA 3 DE 8 

CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

      

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Coñecer as categorías gramaticais.  Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 

B2.2. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 
 Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros 
termos nos que estean presentes. 

B2.3. Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino 
e enuncialas. 

Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, 
identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

B2.4. Identificar, declinar e traducir todas as formas nominais e 
pronominais. 

Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de 
formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente 
en galego e en castelán. 

B2.5. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de 
todas as formas verbais. 

Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de 
formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán 

B3.1. Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e 
pronominal para a tradución de textos latinos. 

Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun 
texto para efectuar correctamente a súa tradución. 

B3.2. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións 
sintácticas latinas. 

Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións 
sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes 
noutras linguas que coñeza. 

B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e 
construcións sintácticas en interpretación e tradución de textos 
latinos. 

Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada 
elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para 
traducilos cos seus equivalentes en galego e en castelán. 

B3.4. Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de 
oracións compostas coordinadas e subordinadas. 

Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación 
e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos de 
oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como 
os nexos que as caracterizan. 

B3.5. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: 
infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e supino. 

Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas funcións. 

B4.2. Coñecer as características dos xéneros literarios latinos, os 
seus autores, as obras máis representativas e as súas influencias 
na literatura posterior. 

Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e 
identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. 
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B6.2. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen 
nas linguas dos/das estudantes. 

Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a 
partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou 
doutras linguas que coñeza. 

B6.3. Coñecer o significado das principais locucións latinas de 
uso actual e saber empregalas nun contexto axeitado. 

Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado 
locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria, 
xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 

  

  

 
Os estándares en vermello corresponden á primeira avaliación e os amarelos á segunda avaliación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Revisión do traballo do alumnado consistente na 
realización de actividades de  

repaso e recuperación e, no seu caso, ampliación 
propostas na Aula Virtual. 

 
1. Alumnado coa segunda avaliación aprobada: 
 
A correcta realización das actividades requeridas poderá 
incrementar a cualificación obtida ata 2 puntos: 

 Entrega das actividades en prazo: 0.5 puntos. 

 Corrección dos contidos das tarefas: 0.5 puntos. 

 Presentación: 0.5 puntos. 

 Ortografía:0.5 puntos. 
 
A NON participación nas actividades propostas non 
penalizará. Polo tanto o alumno obterá a cualificación da 
segunda avaliación. 
 
As actividades entregadas fora de prazo non se 
cualificarán. 
 

2. Alumnado coa segunda  avaliación suspensa: 
 
A cualificación destes alumnos poderá alcanzar unha 
puntuación máxima de 6 puntos segundo o que se indica: 
 

 Entrega das actividades en prazo: 3 puntos. 

 Corrección dos contidos das tarefas: 1 punto. 

 Presentación: 1 punto. 

 Ortografía: 1 punto. 
 

As actividades entregadas fora de prazo non se cualificarán. 

Instrumentos: 

1. Corrección das actividades nas videoconferencias. 

2. Corrección das actividades da Aula Virtual. 

3. Publicación das solucións para aqueles alumnos que 
non 

sigan as videoconferencias. 
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Cualificación 
final 

1. Alumnado coa segunda avaliación aprobada: 
 
A realización das tarefas propostas na Aula Virtual 
permitirá sumar ata 2 puntos a nota da segunda 
avaliación. 
 

2. Alumnado coa segunda avaliación suspensa:  
 

1. valoración das actividades de recuperación 60% 
2. valoración da primeira avaliación 20% e da 

segunda avaliación 20%. 

 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que non supere a materia na terceira avaliación, 
deberá realizar o plan de actividades de recuperación 
proposto e examinarse en setembro dos contidos tratados 
ata a interrupción das clases presenciais o 13 de marzo. 

O plan de actividades publicarase na Aula Virtual e terá 
contidos de repaso similares aos realizados na fase non 
presencial. A realización das actividades suporá un 30% da 
nota de setembro. 

Esta proba desenvolverase de forma presencial ou 
telemática segundo as instrucións da Consellería de 
Educación na data fixada pola Xefatura de Estudos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Non hai alumnos con esta materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

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

Actividades  

Actividades de repaso e reforzo con textos do Breviario 
de Eutropio da parte menos traballada, o Imperio, para 
analizar e traducir.  
Análise e tradución de textos de calquera parte do 
Breviario similares aos propostos na ABAU. 

Repaso guiado da teoría explicada, para facilitarlle ao 
alumnado un método de estudo. 

Ampliación: A oratoria.Cicerón. Perifrástica activa e 
pasiva. O supino. 

Actividades de investigación de temas da cultura latina 
relacionadas coa actualidade: o calendario (idus de 
marzo), Uderzo, Hixía (hixiene)... 

Enlaces a teatro, Verba Volant, Museo del Prado... 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Traballo por tarefas da Aula Virtual: para cada sesión 
proponse unha actividade que as alumnas deberán 
entregar  na “Tarefa” correspondente. A profesora corrixe 
cada actividade e reenvíaa corrixida con notas á marxe.  
Medios: as dúbidas son aclaradas no Foro de novas da 
Aula Virtual, no correo electrónico e/ou nas 
videoconferencias (que as alumnas solicitan cando o 
consideran). 

Materiais e 
recursos 

Aula Virtual, correo electrónico e videoconferencias.  
Actividades, apuntes, sínteses de temas proporcionados 
pola profesora. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará ao alumnado a través da Aula 
Virtual, correo electrónico e a web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA1.2 - Aplicar as habilidades básicas para realizar unha escoita 
activa, identificando o sentido global e os contidos específicos 
dunha mensaxe oral. 

Aplica  escoita activa na comprensión de textos orais. É capaz de facer 
posicións orais sinxelas sobre feitos da actualidade; presentacións 
orais sinxelas; uso de medios de apoio (medios audiovisuais e TIC). 

CA1.3 - Realizar un bo uso dos elementos de comunicación non 
verbal nas argumentacións e nas exposicións. 

Utiliza pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación 
oral. 

CA1.4 - Analizar os usos e os niveis da lingua e as normas 
lingüísticas na comprensión e aplicar na composición de 
mensaxes orais, e revisar e eliminar os usos discriminatorios, 
nomeadamente nas relacións de xénero. 

Utiliza elementos extralingüísticos da comunicación oral; usos orais 
informais e formais da lingua; adecuación ao contexto comunicativo. 

CA2.1 - Valorar e analizar as características principais dos tipos 
de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se 
desexe realizar e en función da súa finalidade. 

Valora e analiza as características principais dos tipos de textos en 
relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en 
función da súa finalidade. 

CA2.2 - Utilizar diversas ferramentas de procura na comprensión 
dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de 
contidos. 

Utiliza diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto 
escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos. 

CA2.3 - Aplicar sistematicamente estratexias de lectura 
comprensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións 
para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e 
recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva 
de xénero. 

Aplica sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na 
interpretación dos textos. Extrae conclusións para a súa aplicación nas 
actividades de aprendizaxe. Recoñece posibles usos discriminatorios 
desde a perspectiva de xénero 

CA2.4 - Resumir o contido dun texto escrito, extraendo a idea 
principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisar e 
reformular as conclusións obtidas. 

Resume o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as 
secundarias e o propósito comunicativo. 

CA2.6 - Aplicar as principais normas gramaticais e ortográficas 
na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e 
preciso. 

Aplica as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de 
textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso. 

CA2.8 - Desenvolver pautas sistemáticas na elaboración de 
textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes 
desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe 

Elabora textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes 
desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe para 
mellorar a comunicación escrita 
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para mellorar a comunicación escrita. 

CA2.9 - Seguir pautas de presentación de traballos escritos tendo 
en conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando 
un vocabulario adecuado ao contexto. 

Segue pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que 
permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a 
reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a 
comunicación escrita. 

CA1.2 - Explicar a localización, o desprazamento e a adaptación 
ao medio dos grupos humanos do período da hominización, ata o 
dominio técnico dos metais por parte das principais culturas que 
o exemplifican. 

Explica a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos 
grupos humanos do período da hominización, ata o dominio técnico 
dos metais por parte das principais culturas que o exemplifican. 

CA1.3 - Relacionar as características dos fitos artísticos máis 
significativos do período prehistórico coa organización social e co 
corpo de crenzas, e valorar as súas diferenzas coas sociedades 
actuais. 

Relaciona as características dos fitos artísticos máis significativos do 
período prehistórico coa organización social e co corpo de crenzas, e 
valoráronse as súas diferenzas coas sociedades actuais 

CA1.4 - Valorar a persistencia destas sociedades nas actuais, en 
especial no territorio galego e peninsular, identificando e 
comparando as súas principais características. 

Valora a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no 
territorio galego e peninsular, identificando e comparando as súas 
principais características 

CA1.5 - Discriminar as principais características que require a 
análise das obras arquitectónicas. 

Discrimina as principais características que require a análise das obras 
arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, 
diferenciando estilos canónicos 

CA1.8 - Elaborar instrumentos sinxelos de recollida de 
información mediante estratexias de composición protocolizadas, 
utilizando tecnoloxías da información e da comunicación. 

Elabora instrumentos sinxelos de recollida de información mediante 
estratexias de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da 
información e da comunicación 

 
Os estándares en vermello corresponden á primeira avaliación e os amarelos á segunda avaliación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Revisión do traballo do alumnado consistente na 
realización das actividades de repaso e recuperación e, 
no seu caso, ampliación propostas na Aula Virtual. 

1. Alumnado que ten aprobada a segunda avaliación: 
 
A correcta realización das actividades requeridas poderá 
incrementar a cualificación obtida na segunda avaliación 
ata 2 puntos, segundo o que segue: 

 Entrega das actividades en prazo: 0.5 puntos. 

 Corrección dos contidos das tarefas: 0.5 puntos. 

 Presentación: 0.5 puntos. 

 Ortografía:0.5 puntos. 
 
A NON participación nas actividades propostas non 
penalizará. Polo tanto o alumno obterá a mesma 
cualificación que na segunda avaliación. 
 
As actividades entregadas fora de prazo non se 
cualificarán. 
 
Non hai alumnos coa segunda avaliación suspensa. 

 

Instrumentos: 

1. Corrección das actividades da Aula Virtual. 

2. Publicación das solucións. 

 

Cualificación 
final 

As materias de Lingua Galega, Lingua Castelá e Sociedade 
terán un peso de dous tercios da nota dentro do módulo de 
Comunicación de Sociedade. 

 

1.  Alumnado coa segunda avaliación aprobada: 

 
A realización das tarefas propostas na Aula Virtual 
permitirá sumar ata 2 puntos á nota obtida na 
segunda avaliación. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que non supere a materia na terceira avaliación, 
deberá realizar o plan de actividades de recuperación 
proposto e examinarse en setembro dos contidos tratados 
ata a interrupción das clases presenciais o 13 de marzo. 

O plan de actividades publicarase na Aula Virtual e terá 
contidos de repaso similares aos realizados na fase non 
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presencial. A realización das actividades suporá un 30% da 
nota de setembro. 

Esta proba desenvolverase de forma presencial ou 
telemática segundo as instrucións da consellería na data 
fixada pola Xefatura de Estudos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Non hai alumnos con esta materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

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

Actividades  

Actividades de investigación (sempre dirixidas con 
enlaces para consulta propostos pola profesora), 
textos para traballar a comprensión lectora e con 
cuestións relacionados cos contidos  das materias e 
vídeos con cuestións. 

 Os textos propostos estarán en Lingua Galega e 
Lingua Castelá e versarán sobre temas de 
actualidade, literatura, arte, ciencia...  

Sociedade: repasaremos os contidos explicados con 
textos e vídeos ilustrativos sempre acompañados de 
cuestións que os alumnos terán que responder. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Traballo por tarefas da Aula Virtual: para cada sesión 
proponse unha actividade que os alumnos deberán 
entregar  na “Tarefa” correspondente ou no correo 
electrónico. 
Medios: as dúbidas son aclaradas no Foro de novas da 
Aula Virtual e no correo electrónico. 

Materiais e 
recursos 

Aula Virtual (textos, exercicios, enlaces, vídeos) e correo 
electrónico. 

Libro de texto. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará ao alumnado a través da Aula 
Virtual, correo electrónico e a web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA1.2 - Aplicar as habilidades básicas para realizar unha escoita 
activa, identificando o sentido global e os contidos específicos 
dunha mensaxe oral. 

Aplica  escoita activa na comprensión de textos orais. É capaz de facer 
posicións orais sinxelas sobre feitos da actualidade; presentacións 
orais sinxelas; uso de medios de apoio (medios audiovisuais e TIC). 

CA1.3 - Realizar un bo uso dos elementos de comunicación non 
verbal nas argumentacións e nas exposicións. 

Utiliza pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación 
oral. 

CA1.4 - Analizar os usos e os niveis da lingua e as normas 
lingüísticas na comprensión e aplicar na composición de 
mensaxes orais, e revisar e eliminar os usos discriminatorios, 
nomeadamente nas relacións de xénero. 

Utiliza elementos extralingüísticos da comunicación oral; usos orais 
informais e formais da lingua; adecuación ao contexto comunicativo. 

CA2.1 - Valorar e analizar as características principais dos tipos 
de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se 
desexe realizar e en función da súa finalidade. 

Valora e analiza as características principais dos tipos de textos en 
relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en 
función da súa finalidade. 

CA2.2 - Utilizar diversas ferramentas de procura na comprensión 
dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de 
contidos. 

Utiliza diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto 
escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos. 

CA2.3 - Aplicar sistematicamente estratexias de lectura 
comprensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións 
para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e 
recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva 
de xénero. 

Aplica sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na 
interpretación dos textos. Extrae conclusións para a súa aplicación nas 
actividades de aprendizaxe. Recoñece posibles usos discriminatorios 
desde a perspectiva de xénero 

CA2.4 - Resumir o contido dun texto escrito, extraendo a idea 
principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisar e 
reformular as conclusións obtidas 

Resume o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as 
secundarias e o propósito comunicativo. 

CA2.6 - Aplicar as principais normas gramaticais e ortográficas 
na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e 
preciso. 

Aplica as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de 
textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso. 

CA2.8 - Desenvolver pautas sistemáticas na elaboración de 
textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes 
desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe 

Elabora textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes 
desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe para 
mellorar a comunicación escrita 
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para mellorar a comunicación escrita. 

CA2.9 - Seguir pautas de presentación de traballos escritos tendo 
en conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando 
un vocabulario adecuado ao contexto. 

Segue pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que 
permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a 
reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a 
comunicación escrita. 

CA1.2 - Explicar a localización, o desprazamento e a adaptación 
ao medio dos grupos humanos do período da hominización, ata o 
dominio técnico dos metais por parte das principais culturas que 
o exemplifican. 

Explica a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos 
grupos humanos do período da hominización, ata o dominio técnico 
dos metais por parte das principais culturas que o exemplifican. 

CA1.3 - Relacionar as características dos fitos artísticos máis 
significativos do período prehistórico coa organización social e co 
corpo de crenzas, e valorar as súas diferenzas coas sociedades 
actuais. 

Relaciona as características dos fitos artísticos máis significativos do 
período prehistórico coa organización social e co corpo de crenzas, e 
valoráronse as súas diferenzas coas sociedades actuais 

CA1.4 - Valorar a persistencia destas sociedades nas actuais, en 
especial no territorio galego e peninsular, identificando e 
comparando as súas principais características. 

Valora a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no 
territorio galego e peninsular, identificando e comparando as súas 
principais características 

CA1.5 - Discriminar as principais características que require a 
análise das obras arquitectónicas. 

Discrimina as principais características que require a análise das obras 
arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, 
diferenciando estilos canónicos 

CA1.8 - Elaborar instrumentos sinxelos de recollida de 
información mediante estratexias de composición protocolizadas, 
utilizando tecnoloxías da información e da comunicación. 

Elabora instrumentos sinxelos de recollida de información mediante 
estratexias de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da 
información e da comunicación 

 
 
Os estándares en vermello corresponden á primeira avaliación e os amarelos á segunda avaliación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Revisión do traballo do alumnado consistente na 
realización de actividades de repaso e recuperación e, 
no seu caso, ampliación propostas na Aula Virtual. 

1. Alumnado que ten aprobada a segunda avaliación: 
 
A correcta realización das actividades requeridas poderá 
incrementar a cualificación obtida na segunda avaliación 
ata 2 puntos, segundo o que segue: 

 Entrega das actividades en prazo: 0.5 puntos. 

 Corrección dos contidos das tarefas: 0.5 puntos. 

 Presentación: 0.5 puntos. 

 Ortografía:0.5 puntos. 
 
A NON participación nas actividades propostas non 
penalizará. Polo tanto o alumno obterá a mesma 
cualificación que na segunda avaliación. 
 
As actividades entregadas fora de prazo non se 
cualificarán. 
 

2. Alumnado coa materia suspensa na segunda 
avaliación: 
 
A cualificación destes alumnos poderá alcanzar unha 
puntuación máxima de 6 puntos segundo o que se indica: 
 

 Entrega das actividades en prazo: 3 puntos. 

 Corrección dos contidos das tarefas: 1 punto. 

 Presentación: 1 punto. 

 Ortografía: 1 punto. 
 
As actividades entregadas fora de prazo non se 
cualificarán. 

 
 
 

Instrumentos: 

1. Corrección das actividades da Aula Virtual. 

2. Publicación das solucións 
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Cualificación 
final 

As materias de Lingua Galega, Lingua Castelá e Sociedade 
terán un peso de dous tercios da nota dentro do módulo de 
Comunicación de Sociedade 1. 

 

1.  Alumnado coa segunda avaliación aprobada: 

 
A realización das tarefas propostas na Aula Virtual 
permitirá sumar ata 2 puntos á nota obtida na 
segunda avaliación. 

 

2. Alumnado coa segunda avaliación suspensa: 

 
1. Valoración das actividades de recuperación 60% 

da nota. 
2. Valoración da primeira avaliación 20% e da 

segunda avaliación 20%. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que non supere a materia na terceira avaliación, 
deberá realizar o plan de actividades de recuperación 
proposto e examinarse en setembro dos contidos tratados 
ata a interrupción das clases presenciais o 13 de marzo. 

 

Esta proba desenvolverase de forma presencial ou 
telemática segundo as instrucións da Consellería de 
Educación na data fixada pola Xefatura de Estudos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Non hai alumnos con esta materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

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

Actividades  

Actividades de investigación (sempre dirixidas con 
enlaces para consulta propostos pola profesora), 
textos para traballar a comprensión lectora e con 
cuestións relacionados cos contidos  das materias e 
vídeos con cuestións. 

 Os textos propostos estarán en Lingua Galega e 
Lingua Castelá e versarán sobre temas de 
actualidade, literatura, arte, ciencia...  

Sociedade: repasaremos os contidos explicados con 
textos e vídeos ilustrativos sempre acompañados de 
cuestións que os alumnos terán que responder. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Traballo por tarefas da Aula Virtual: para cada sesión 
proponse unha actividade que os alumnos deberán 
entregar  na “Tarefa” correspondente ou no correo 
electrónico. 
Medios: as dúbidas son aclaradas no Foro de novas da 
Aula Virtual e no correo electrónico. 

Materiais e 
recursos 

Aula Virtual (textos, exercicios, enlaces, vídeos) e correo 
electrónico. 

Libro de texto. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará ao alumnado a través da Aula 
Virtual, correo electrónico e a web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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