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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 
Analizar a incidencia da I+D+i na mellora da 
produtividade e no aumento da competitividade no 
marco globalizador actual. 

Relaciona os conceptos de investigación, desenvolvemento 
e innovación. Contrasta as tres etapas do ciclo I+D+i. 

Investigar e argumentar acerca dos tipos de 
innovación en produtos ou en procesos, e valorar 
criticamente todas as achegas a eles por parte de 
organismos estatais ou autonómicos, e de 
organizacións de diversa índole. 

Recoñece tipos de innovación de produtos baseada na 
utilización de novos materiais, novas tecnoloxías, etc., que 
xorden para dar resposta a novas necesidades da sociedade. 

Compilar, analizar e discriminar información sobre 
tipos de innovación en produtos e procesos, a partir 
de exemplos de empresas punteiras en innovación. 

Precisa, analiza e argumenta como a innovación é ou pode 
ser un factor de recuperación económica dun país. 

Utilizar axeitadamente as tecnoloxías da información 
de da comunicación na procura, na selección e no 
proceso da información encamiñadas á investigación 
ou ao estudo que relacione o coñecemento científico 
aplicado á actividade profesional. 

Recoñece a importancia das tecnoloxías da información e da 
comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento. 

Planear, aplicar e integrar as destrezas e as 
habilidades propias do traballo científico. 

Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia 

Elaborar hipóteses e contrastalas a través da 
experimentación ou a observación e a 
argumentación. 

Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 

Discriminar e decidir sobre as fontes de información 
e os métodos empregados para a súa obtención. 

Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da 
información e da comunicación, para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións. 

 

  

 
 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Todos os contidos avaliables foron visto na aula e polo tanto, dispoñen do material que se 
lles foi dando ao longo do curso. Todo ese material é sobre o que versan os traballo, 
exercicios e exame cos que os alumnos serán avaliados.  
Os contidos da segunda avaliación, que non puideron ser avaliados de forma presencial, 
serán avaliados de xeito telemático (con exames na aula virtual) ao longo do terceiro 
trimestre.  

Instrumentos: 
Entregas de traballos e exercicios 
Exame on-line a través da aula virtual 

Cualificación final 
de xuño 

Obterase da seguinte maneira: 

Aqueles alumnos que teñen a primeira e a segunda avaliación aprobadas terán aprobada a 

materia. A nota da avaliación ordinaria de xuño obterase coa media aritmética das notas 

destas dúas avaliacións.  

Todo o traballo levado a cabo ao longo do terceiro trimestre, de xeito virtual, servirá para 

mellorar, de selo caso, a calificación do alumnado. 

Aquel alumnado que aínda non teña recuperado a primeira e/ou a segunda avaliación fará 

o/os correspondente/s exame/s no mes de xuño en data que se fixará.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

O alumno que non supere a materia en xuño ten a posibilidade da proba extraordinaria de 
setembro. Esta proba incluirá preguntas sobre os contidos da primeira e segunda avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 
Resolución de cuestións e problemas. 

Presentación dos mapas conceptuais correspondentes á materia. 

Metodoloxía 
Seguimento do alumnado a través da aula virtual con entregas de traballo e 
exame ON-LINE a través da aula virtual 

Resolución de dúbidas na aula virtual e no correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Relación de exercicios sobre os contidos impartidos na aula até o 13 de marzo 

Tras cada entrega de exercicios na data que se acorde, a través de correo 
electrónico, corrección individualizada a todos aqueles alumnos que fixeron a 
entrega, indicando os puntos nos que tiveron maior dificultade á hora de facer 
os problemas.  

Resolución da relación de exercicios na aula virtual, trala entrega dos mesmos. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado  

Correo electrónico e aula virtual. 

 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


