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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 
BXB1.1.1 (CAA, CMCCT) 
BXB1.1.2 (CD, CAA) 

B1.2 BXB1.2.1 (CCL, CAA) 

B1.3 BXB1.3.1 (CMCCT) 

B1.4 BXB1.4.1 (CMCCT, CAA) 

B1.5 BXB1.5.1 (CAA, CSIEE) 

B1.6 BXB1.6.1 (CAA) 

B1.7 BXB1.7.1 (CAA, CSIEE) 

B1.8 BXB1.8.1 (CMCCT, CAA) 

B1.9 BXB1.9.1 (CMCCT, CAA,CCEC) 

B1.10 BXB1.10.1 (CAA, CSIEE) 

B1.11 BXB1.11.1 (CMCCT, CSC) 

B1.12 BXB1.12.1 (CMCCT, CSIEE) 

B1.13 BXB1.13.1 (CSC, CSIEE,CAA) 

B1.14 BXB1.14.1 (CSC, CSIEE) 

B1.15 BXB1.15.1 (CSC) 

B2.1 BXB2.1.1 (CAA) 

B2.2 BXB2.2.1 (CAA) 

B2.6 BXB2.6.1 (CMCCT) 

B2.7 BXB2.7.1 (CAA, CSIEE) 

B2.8 BXB2.8.1 (CAA) 

B2.9 
BXB2.9.1 (CAA, CMCCT) 
BXB2.9.2 (CAA) 

B2.10 BXB2.10.1 (CMCCT) 

B2.11 BXB2.11.1 (CAA, CCL) 

B2.12 BXB2.12.1 (CAA) 

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

A avaliación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as 
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, 
así como as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de 
aprendizaxes, realizadas desde a declaración do estado de alarma, sempre e 
cando beneficie ao alumnado. Para a concreción dos criterios teranse en 
conta as aprendizaxes e competencias anteriormente identificadas. 
 

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 telemática. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non procede. 

Criterios de cualificación: 

Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

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

Actividades  

 

Hai tres tipos de tarefas. Para o alumnado con algunha avaliación 
suspensa hai tarefas de recuperación. Para todo o alumnado hai tarefas 
de repaso da materia impartida ata o 12 de marzo e de ampliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Dada a excepcionalidade do momento a metodoloxía ven determinada 
pola necesidade da aprendizaxe non presencial agás que as autoridades 
sanitarias permitan a volta as aulas. A metodoloxía de traballo será 
personalizada adaptándose ás circunstancias do alumnado. 

Todos os alumnos teñen a clave de acceso á aula virtual que se lles foi 
facilitada. Os estudantes dispoñen do correo do profesor. 

Materiais e recursos 

 

Libro de texto, presentación e boletíns de actividades elaboradas polo 
docente, vídeos explicativos, aula virtual, páxinas web. 
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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.  
 

Correo electrónico, abalar, aula virtual, vía telefónica. O profesorado 
deste departamento ten en conta a difícil e inédita situación socio-
sanitaria actual. Así, pon á disposición do alumnado as devanditas canles 
co obxectivo de resolver calquera dúbida. 
 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 

Páxina web do centro. 
 

 


