
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

1ºESO 

B2.1 Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo de programación 

B2.3 

Realiza programas de mediana complexidade na linguaxe de programación 

empregando instrucións condicionais e iterativas. 

B2.3 

Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis pequenos 

susceptibles de seren programados como partes separadas. 

B2.5 

Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando 

eventos, sensores e fíos. 

B2.6 
Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de 

determinadas condicións.  

 

PENDENTES 

B2.1 Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo de programación 

B2.3 

Realiza programas de mediana complexidade na linguaxe de programación 

empregando instrucións condicionais. 

B2.3 

Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis pequenos 

susceptibles de seren programados como partes separadas. 

B2.5 

Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando 

eventos 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Seguimento e valoración de tódalas actividades realizadas polo alumnado durante 

o terceiro trimestre. 

Diferenciaranse e aportaranse actividades de repaso, reforzo, ampliación. 

Facilitaranse os mecanismos necesarios para que o alumnado con algunha 

avaliación non superada poida recuperala antes da avaliación final ordinaria. 

Instrumentos actividades de repaso e ampliación:  

As actividades valoraranse  de forma independente e tendo en conta: 

• A entrega no prazo establecido, normalmente 2 semanas desde a súa 

publicación, ben na aula virtual ou por correo (se se entregan fora de prazo serán 

valoradas cun 50% da puntuación máxima)  

• Se as tarefas están completas e dependendo de, en que grao de consecución, así 

a súa valoración será:  

• Moi ben: 2 puntos 

• Ben: 1,25 puntos 

• Regular: 0,75 puntos 

• Mal ou con moitos erros: 0,5 puntos 

Instrumentos  alumnado coa 1ª e /ou 2ª avaliación non superada:  

O alumnado que teña algunha avaliación non superada, aportaráselle por cada 

avaliación uns exercicios de programación (que deberán entregar resoltos), para 

que poida repasar a materia vista na avaliación correspondente. Os exercicios 

serán valoradas cun máximo de 5 puntos cos mesmos instrumentos descritos 

anteriormente para as actividades de repaso e ampliación. 

Cualificación final 

Cualificación: 

A cualificación final obterase da media aritmética da primeira e a segunda 

avaliación.  Esta media pode aumentar un máximo de 2 puntos  polas actividades 

de repaso e ampliación  realizadas durante este 3º trimestre cos criterios 

anteriormente descritos. Se a cualificación non da un número enteiro, 

redondeándose esta ao seguinte enteiro sempre que a cifra das décimas supere o 

6.. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Cualificación: 

Exame que recolla os contidos mínimos da primeira e da segunda avaliación. 

Este exame so poderá recoller contidos impartidos na aula. 

A nota mínima para superar de forma positiva o exame e de 5 puntos. 
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Este exame será presencial pero se fose o caso de que non se puidera facer 

deste xeito, optarase por poñelo na plataforma da aula virtual. 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

Segundo os recollidos na programación e nomeados no punto 1. 

 

Criterios de cualificación: 

Á nota media aritmética das dúas primeiras avaliacións sumáraselle a nota dos 

traballos presentados na terceira avaliación. 

Os traballos presentados poden sumar dende 0 a 2 puntos. 

A cota máxima da nota final será evidentemente de 10 puntos. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Recollida e cualificación dos traballos de programación solicitados. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades   

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Utilizando a plataforma EVA E-DIxgal do mesmo xeito que os outros dous 

trimestres. Neste curso aparecen unha serie de contidos de índole sempre 

teórico que o alumnado debe ler e entender. 

Nesta mesma plataforma propóñense unha serie de exercicios prácticos 

referentes a eses contidos. O alumnado debe consultar o arquivo de vídeo 

cas instrucións e facer os exercicios prácticos. Unha vez realizado no prazo 

acordado debe subir o arquivo do exercicio prácticoá plataforma para ser 

corrixido, do mesmo xeito que facían no 1º e 2º trimestre. 

O alumno terá a mensaxería da plataforma para dúbidas ou aclaracións. 

O profesor poderá poñerse en contacto coas familias por outras vías se o 

estima necesario. 

Non se ten constancia de alumnado sen conectividade. 

 

Materiais e recursos 

Apuntes en diferentes arquivos. 

Vídeos explicativos 

Internet para a busca dalgunha información. 

Correo electrónico. 

Teléfono. 

Videochamadas. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Co alumnado utilizarase preferentemente a plataforma EVA E-Dixgal. Coas 

familias a través do titor ou teléfono. 

Publicidade  

Se fose necesario publicar algunha noticia relevante ou urxente poderase 

utilizar a páxina web do centro. 

 


