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Segundo as 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 2019/2020, nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (CA), ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES (EAA) E COMPETENCIAS (CCL, CD, CAA, CSC, CCEC) 

1ºESO 

CA.1.Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos.  

EAA 1.1. Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos, os rasgos da 

persoa de Xesús e diseña o seu perfil. 

EAA 1.2. Expresa por escrito sucesos imprevistos nos que recoñece que a 

realidade é dada. 

CA.2.Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos. 

EAA 2.1. Ordea e explica coas súas palabras os pasos do proceso formativo 

dos Evanxeos. 

Comunicación Lingüística (CCL), Competencia Dixital(CD),Aprender a 

aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC), Conciencia e 

Expresións culturais (CCEC). 

2ºESO 

CA.1.Coñecer e aceptar que Deus se revela na historia. 

EAA 1.1. Argumenta a dignidade do ser humano en relación aos outros 

seres vivos. 

EAA 1.2. Clasifica accións do ser humano que respeta ou destruén a 

Creación. Cambios para potenciar os dereitos humanos, a convivencia, o 

progreso e a paz. 

CA.2.Coñecer e definir a estructura e organización da Biblia. 

EAA 2.1 Coñece e describe as características do Deus cristián. 

Comunicación Lingüística (CCL), Competencia Dixital(CD),Aprender a 

aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC), Conciencia e 

Expresións culturais (CCEC). 
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3ºESO 

CA.1. Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo e 

a pertenencia á Igrexa. 

EAA 1.1. Expresa e comparte situacións e circunstancias nas que recoñece 

a existencia humana da felicidade e da plenitude. 

EAA 1.2. Defende de forma razoada a influencia da fe no arte, no 

pensamento, nos costumes, no saúde, na educación, etc. 

CA.2.Valorar críticamente a experiencia de plenitude que promete Cristo. 

EA 2.1.Escoita testemuños de cristiáns e debate con respecto acerca da 

plenitude da vida que neles se expresa. 

Comunicación Lingüística (CCL), Competencia Dixital(CD),Aprender a 

aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC), Conciencia e 

Expresións culturais (CCEC). 

4ºESO 

CA.1.Aprender e memorizar os principais trazos comúns das relixións.  

EAA 1.1. Identifica e clasifica os rasgos principais (ensinanza, 

comportamento e culto)  nas relixións monoteístas. 

CA.2.Relacionar a misión do cristián coa construcción do mundo. 

EAA 2.1 Elabora xuízos a partir de testemuñas que exemplifiquen unha 

forma nova de usar a razón e a liberdade e de expresar a afectividade. 

Comunicación Lingüística (CCL), Competencia Dixital(CD),Aprender a 

aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC), Conciencia e 

Expresións culturais (CCEC). 
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1ºBAC 

CA.1. Ser consciente de que a persoa é xeradora de cultura. 

EAA1.1 Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de 

comunicación e comparte xuízos de valor sobor da necesidade de sentido. 

CA.2. Recoñecer os esforzos que a Igrexa realizou ao longo dos séculos 

para que se respecte a dignidade do ser humano e os seus dereitos. 

EAA 2.2 Nomea e explica situación históricas nas que a Igrexa defendeu 

con radicalidade ó home e xustifica a elección realizada. 

Comunicación Lingüística (CCL), Competencia Dixital(CD),Aprender a 

aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC), Conciencia e 

Expresións culturais (CCEC). 

 

2ºBAC 

CA.1.Recoñecer o valor social das achegas realizadas por investigadores 

cristiáns.  

EAA 1.1 Posúe argumentos para defender ou dar razóns, dende a posición 

cristián, ante situacións reais ou supostas que se propoñen. 

CA.2. Comprender que alguhas creacións culturais son a expresión da fe 

EAA 2.1 Selecciona obras de arte, investiga sobre o autor e descobre o seu 

sentido relixioso. 

Comunicación Lingüística (CCL), Competencia Dixital(CD),Aprender a 

aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC), Conciencia e 

Expresións culturais (CCEC). 
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2.AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN (CRITERIOS)  

A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das 

actividades lectivas presenciais será continua e global e acentuará o seu 

carácter diagnóstico e formativo, para valorar os avances realizados e os 

atrasos que se puidesen producir. 

Como instrumentos de avaliación básicos para este terceiro trimestre, 

tanto na ESO coma no Bacharelato, dicir, que será valorado o traballo 

persoal telemático que terán que desenvolver os alumn@s dende as 

súas casas, e que será enviado por correo electrónico (como xa viña 

sendo unha práctica habitual) para ser correxido e valorado. 

Este traballo servirá en todo caso para subir a nota do alumn@ e para 

recuperar, se fora o caso, o 1º e o 2º trimestre, si o tivesen suspensos. 

De todas formas dicir que non hai alumnado suspenso. 

En canto ós criterios de Cualificación, dicir,  que a Cualificación vai facerse 

en función das cualificacións-notas das dúas primeiras avaliacións e 

quedará do seguinte xeito: A nota final do alumn@ sairá da nota media 

ponderada da primeira avaliación+nota media ponderada da segunda 

avaliación, e  a ésta cualificación poderá engadírselle ata un máximo de 2 

puntos, polo traballo desenvolvido polo alumn@  neste terceiro 

trimestre, non presencial. En ningún caso, o alumn@ baixará a súa nota 

media que tiña do resultado das medias ponderadas das dúas primeiras 

avaliacións. 

3.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE. 

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de repaso, 
reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores. 
 Diseñáronse  actividades globalizadoras e interdisciplinares, que 
provoquen a posta en practica do aprendido e que permitan  a superación 
por parte do alumn@: 
Actividades online.  
Actividades interactivas. 
Videoconferencias por  Cisco Webex cos diferentes grupos.  Utilizaremos 
dita tecnoloxía para resolver calquera dúbida que poida xurdir entre o 
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alumnado e dar conta de calquer circunstancia de interese para os 
diferentes grupos de alumnos.    
Actividades  enviadas vía correo electrónico (traballos plantexados) 
Actividades propostas na aula virtual do centro. 
A metodoloxía preferente vai ser traballar a través do correo electrónico, 

xa que a actividade presencial debe ser descartada debido a situación de 

excepcionalidade na que nos atopamos polo Covid-19. 

Os alumnos-as enviarán a través do  correo electrónico preferentemente 

as súas producións, ou por outro medio se non é posible (vía wasap, móvil, 

ou calquer outro que permita a recepción do mesmo por parte do 

profesorado). 

A actividade do terceiro trimestre consistirá nunha proposta de traballo 

para cada curso, donde os alumnos-as buscarán información a través do 

Internet, cotexarán e accederán ao libro electrónico a través de Edixgal, 

para dar resposta ás cuestións  plantexadas, e como xa se comentou no 

anterior apartado, só servirá para subir nota, ata un máximo de 2 puntos. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

Este departamento contactará co alumnado para informar da proposta de 

traballos, por diferentes medios, a través do espazo abalar cos cursos de 

3º, 4º, 1º e 2º BAC, e vía edixgal (mensaxería) para os cursos de 1º e 2º 

ESO, así como a través do correo electrónico como xa se viña facendo con 

anterioridade a esta nova situación, e incluso vía wasap, e  nalgúns casos 

vía telefónica. 

Publicidade: 

Ditas adaptacións da programación serán publicitadas a través da páxina 

web do IES VILAR PONTE, http://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilarponte/ 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilarponte/
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En Viveiro, a 12 de maio de 2020. 

A Xefatura do Departamento 

Francisco José Janeiro Rodríguez 
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