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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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CCIB1.1.1. 
 
CCIB1.1.2. 
 
CCIB1.2.1 
 
CCIB1.3.1 
 
CCIB2.1.1.  
 
CCIB2.2.1. 
 
CCIB2.2.2. 
 
CCIB2.3.1 
 
CCIB2.4.1 
 
CCIB2.4.2. 
 
CCIB2.5.1. 
 
CCIB2.5.2. 
 
CCIB2.5.3. 
 
CCIB2.6.1. 
 
CCIB2.6.2 
 

CCIB3.1.1. 

 

CCIB3.2.1. 

 

CCIB3.3.1. 

 

CCIB3.4.1 

 

CCIB3.5.1 

 

CCIB3.6.1 

Criterios de avaliación e competencias asociados 
a estes estándares na programación da materia. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva.   
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 

Durante a 1ª e a 2ª avaliación utilízanse os mesmos procedementos 
establecidos na programación didáctica 2019/20.  

 

A partir da fase non presencial empréganse os seguintes procedementos: 
cuestionarios escritos sobre temas directa o indirectamente relacionados cos 
estándares de avaliacións; exposición por medio de vídeos de temas directa 
ou indirectamente relacionados con unidades impartidas na primeira ou 
segunda avaliación. 

 

Instrumentos: 

 

Durante a 1ª e 2ª avaliación utilízanse os instrumentos recollidos na 
programación didáctica 2019/20.  

 

A partir da fase non presencial valorarase o traballo realizado polo 
alumnado, que poderá sumar ata un máximo de dous punto na nota final. Os 
instrumentos de avaliación empregados son: revisión mediante unha rúbrica 
xeral das cuestión realizadas e valoración dos vídeos realizados mediante 
unha rúbrica xeral. 

 

A entrega e a avaliación positiva destas actividades dan como resultado a 
recuperación das avaliacións pendentes.  

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
A cualificación de fin de curso obterase da media aritmética das notas da 
avaliacións 1ª e 2ª.  

 Alumnado que tenha algunha avaliación suspensa: 
A superación das tarefas de recuperación propostas implicará a recuperación 
das avaliacións suspensas.  

 Todo o alumnado: 
As tarefas de repaso e ampliación outorgarán un máximo de dous puntos 
que se sumarán linealmente á media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Consistirá nunha proba escrita sobre os contidos impartidos ata o 12 de 
marzo. Será unha proba presencial, pero se as autoridades competentes 
deciden que non se celebren probas presenciais, a proba será substituída 
por un traballo complexivo ou por un cuestionario. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Actividades de ampliación e repaso: 

- A partir dun recurso que denominados “pílulas de ciencia” consistente na 
exposición dun aspecto científico tratado de xeito sinxelo mediante 
diapositivas, e de duración curta, o alumnado ten que responder a unhas 
cuestións de xeito coherente, opinando ou achegando información 
relevante sobre o tema. 

- Proporase do mesmo xeito que fagan un vídeo no que expoñan un tema 
de ciencia tratado de xeito sinxelo ameno e de duración curta, con 
linguaxe e rigor científico e con interese divulgativo. 

 

 Actividades de reforzo: Actividades de recuperación: 

- A partir dun recurso que denominados “pílulas de ciencia” consistente na 
exposición dun aspecto científico relacionado coa materia impartida na 
primeira e segunda avaliación, tratado de xeito sinxelo mediante 
diapositivas, e de duración curta, o alumnado ten que responder a unhas 
cuestións de xeito coherente, opinando ou achegando información 
relevante sobre o tema. 

- Proporase do mesmo xeito que fagan un vídeo no que expoñan un tema 
de ciencia relacionado coa primeira e segunda avaliación, tratado de xeito 
sinxelo ameno e de duración curta, con linguaxe e rigor científico e con 
interese divulgativo 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

 Alumnado con conectividade:  

Na 1ª e na 2ª avaliación séguese a metodoloxía proposta na programación 
didáctica 2019/20.  
Durante o confinamento inclúense recursos dixitais a través de Google 
Classroom, onde se inclúen as tarefas. Así mesmo, establécese un contacto 
permanente co alumnado para o seu seguimento a través do enderezo 
electrónico.  
 

 Alumnado sen conectividade:  

As tarefas de ampliación e repaso, así como as de recuperación e 
ampliación elaboradas polo profesorado facilítase a aquel alumnado que o 
precise mediante outras canles de comunicación.  Así mesmo, infórmase 
semanalmente do seguimento das tarefas ás persoas titoras do grupo. 

 

Materiais e 
recursos 

 Materiais de elaboración propia:  

 Montaxes de diapositivas de pílulas de ciencia 

 Recursos audiovisuais:  

 Vídeos de conferencias sobre distintos temas de ciencia con carácter 
divulgativo.  
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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.  

 
Espazo Abalar 
 
Google Classroom 
 
Correo electrónico 
 

 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

IES de Vilalonga 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/noticia/abalarmobil
https://classroom.google.com/h
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/

