
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
 

Os estándares de aprendizaxe imprescindibles para superar a materia son os que se explican 
na programación xeral anual  e que son aplicables a todos os diferentes contidos estudiados 
ao longo do curso, no referente a comprensión textos orais, comprensión e produción de 
textos escritos e  ao coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e multicultural.   

En relación aos contidos, e ao tratarse de alumnos de 2º de bacharelato, que poderán 
enfrontarse á realización das probas ABAU unha vez rematado o curso, no período posterior 
á suspensión das clases presencias, se explican e traballan algúns contidos gramaticais e 
léxicos novos,  imprescindibles para a realización destas probas. Estes contidos non serán 
tidos en conta para a avaliación do alumnado nin nas tarefas que se lles pediron, nin nas 
posibles probas telemáticas. 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O traballo feito no terceiro trimestre non será avaliado do mesmo xeito 

que a avaliación presencial do primeiro e segundo trimestre. Este 
traballo servirá, exclusivamente, para mellorar a cualificación final ou 
recuperar as avaliacións pendentes. Será, polo tanto,  unha avaliación 
sumativa 

No caso de non  ter superada a 2ª avaliación, a entrega de tarefas 
podería significar o aprobado sempre e cando o/ a alumno/a mostre 
que alcanzou mediante este reforzo os contidos e competencias que 
supoñan a recuperación da materia e sempre que estas tarefas foran 
entregadas nos prazos indicados polo profesor. 

Instrumentos: 
• Material de repaso/ reforzo dos contidos vistos nas dúas primeiras 

avaliacións e material de recuperación adicional para  aquel 
alumnado que non tivera superada a 2ª avaliación.  

• Unha proba telemática final de xuño para o alumando coa materia 
suspensa que non consiga recuperala mediante o material de 
recuperación 

Cualificación 
final 

Para o alumnado coa 2ª avaliación aprobada o material de repaso/ 
reforzo poderá supoñer unha mellora da cualificación obtida ata un 
máximo dun punto con respecto á cualificación  desa avaliación. 

Para aquel alumnado que non superara a segunda avaliación e non 
consiga recuperala mediante o material de recuperación  haberá unha 
proba telemática que comprenderá todos os contidos do curso vistos 
ata terse decretado o estado de alarma a 13 de marzo de 2020. A nota 
mínima para o aprobado establecerase en 5 puntos e, tendo en conta 
as facilidades que pode ofrecer este procedemento, no poderá 
superar esta nota.  
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Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Realizarase unicamente unha proba escrita relativa aos mínimos 
esixibles traballados durante o primeiro e segundo trimestre, ata terse 
decretado o estado de alarma. O exame constará de preguntas de 
gramática e vocabulario, as estruturas morfosintácticas traballadas 
nas dúas primeiras avaliacións  e unha redacción e un exercicio de 
comprensión escrita, como os feitos durante o curso. A proporción 
será do 40% gramática/ vocabulario e o 60% o exame de comprensión 
de texto. A nota mínima para o aprobado establecerase en 5 puntos. 

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

Metodoloxía  
e actividades 

A través da Aula Virtual do centro e do correo electrónico propóñense 
e lévase a cabo o seguimento dunha serie de tarefas que revisan e 
reforzan os aspectos vistos nas dúas primeiras avaliacións e os novos 
contidos léxicos e gramaticais  traballados desde o remate das clases 
presencias. 

Se traballan actividades do libro de texto e de exercicios, tarefas 
elaboradas polo profesor, actividades online...  intentando traballar 
a gramática, vocabulario e fonética co mesmo tipo de exercicios 
que os alumnos terán nas probas ABAU ( reading comprehension, 
summaries, transformations, phonetics, opinion essays, for and 
against essays,  letters...)  Os alumnos envían estas tarefas ao 
profesor que as devolve corrixidas coas aclaracións e explicacións 
necesarias. 

Materiais e 
recursos 

- Aula Virtual 
- Libro de texto e exercicios.  
- Recursos online ( CIUG, British Council, BBC learning English)  
- Actividades elaboradas polo profesor.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado 

 e ás familias 

O alumnado é informado das tarefas que ten que realizar e das súas 
entregas a través da Aula Virtual  . 

 O profesor responde as súas dúbidas e fai aclaracións a través do 
sistema de  mensaxería desta plataforma ou do correo electrónico. 

Informarase dos criterios de avaliación e cualificación  a través da 
páxina web do centro.  


