
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 o terceiro trimestre correspóndense cos 
que figuran na programación didáctica do  curso 2019/2020 para a primeira e segunda 
avaliación. Isto débese principalmente ao feito de que todo o traballo a desenvolver durante 
o terceiro trimestre xira en torno ao repaso e reforzo dos contidos xa vistos no referente a 
comprensión de textos orais, comprensión e produción de textos escritos e  ao coñecemento 
da lingua e consciencia plurilingüe e multicultural.   
En canto a contidos, queda eliminado todo o referente ó terceiro trimestre. Porén, poderase 
facer un repaso de contidos xa estudados en 2ºESO, como pode ser o caso de verbos modais 
ou primeira condicional. 
 

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. O traballo do 
terceiro trimestre servirá, exclusivamente, para mellorar a cualificación 
final ou recuperar as avaliacións non superadas. Será, polo tanto,  unha 
avaliación sumativa.  
No caso de non ter superada a materia mediante o material de 
recuperación e reforzo,  poderá recuperarse cunha proba realizada 
durante o terceiro trimestre, como se detalla máis abaixo. 

Instrumentos:  
• Material de repaso/ reforzo. Suporá unha mellora da cualificación final 

obtida ata un máximo dun punto. 
• Material de recuperación para aquel alumnado que non superou a 

primeira e/ou segunda avaliación. 
O material de repaso, reforzo e recuperación ten un prazo de entrega 
que é obrigatorio respectar. Quedarían invalidadas, salvo causa 
debidamente xustificada, aquelas tarefas que se entreguen unha vez 
rematado o prazo. 

• Haberá unha proba telemática final de xuño para o alumando coa 
materia suspensa que non consiga recuperala mediante o material de 
recuperación. Este exame final comprenderá todos os contidos do curso 
vistos ata terse decretado o estado de alarma a 13 de marzo de 2020. 

Cualificación final 

a) Para aquel alumnado que mostre un progreso ascendente e continuo 
dende o comezo do curso ata o final do mesmo, a cualificación final 
consistirá na nota acadada na 2ª avaliación, á que se lle sumará un 
máximo dun punto polo traballo de repaso/reforzo realizado.  

b) Farase a nota media da 1ª e da 2ª avaliación a aquel alumnado, 
aprobado ou non, que teña un progreso irregular ou descendente. Por 
exemplo: 5+4= 4,5. Á nota media obtida tamén se lle sumará un 
máximo dun punto polo traballo de repaso/reforzo/recuperación 
realizado.  
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Haberá unha proba telemática final en xuño para o alumando que non 
supere a materia mediante algún dos procedemento anteriores. A nota 
mínima para o aprobado establecerase en 5 puntos. Porén, a cualificación 
final resultante deste procedemento telemático, dadas as facilidades que 
esta pode ofrecer, non poderá superar o 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na convocatoria 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. A nota 
mínima para o aprobado establecerase en 5 puntos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación. Mantéñense os mesmos ca na programación 
orixinal.  

Criterios de cualificación: 
A nota final consistirá na media da primeira e segunda avaliación á que se 
lle sumará o traballo de recuperación e reforzo do terceiro trimestre ata 
un punto.   
No caso de non superar a materia deste xeito, o alumnado terá opción a 
unha proba telemática final na que se avaliarán os contidos de todo o 
curso académico.   

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
§ Material de reforzo e recuperación 
§ Proba telemática (no caso de non superar a materia do modo anterior) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Metodoloxía e 
actividades tipo 

Faise uso de medios telemáticos –por dispoñer o alumnado de 
conectividade e recursos, xa sexan propios ou facilitados polo centro– 
para levar a cabo unha serie de actividades de repaso, reforzo e 
ampliación dos contidos vistos durante o primeiro e o segundo 
trimestre.  
O proceso de ensino-aprendizaxe así como a comunicación 
estudantes-docente ten lugar mediante a Aula Virtual (AV) do IES e o 
correo electrónico. A metodoloxía a empregar combina o práctico e o 
comunicativo. 
§ Para o repaso e reforzo de certos contidos léxicos e gramaticais, 

faise uso de test na AV ou tarefas prácticas que implican análise e 
uso de estratexias de planificación e identificación.  

§ Uso de foros para comentar temas de interese ao mesmo tempo 
que se desenvolve a produción de textos escritos/orais, así como 
para por en práctica estruturas morfosintácticas aprendidas. 

§ Emprego de temas próximos e de actualidade que podan resultar 
atractivos para o alumnado á hora de traballar a comprensión de 
textos orais e escritos seguidos de tarefas de comprensión e/ou 
produción.  

Dáse especial relevancia á motivación do alumnado intentando 
adaptarse á situación e facilitando a realización destas tarefas.  

Materiais e recursos 

§ Aula Virtual (moodle) 
§ Infografías 
§ Fichas interactivas (liveworksheets.com) 
§ Revistas, xornais e outras fontes de información online 
§ Vídeos (YouTube, etc.) 
§ Cancións (Spotify) 
§ Video-quizzes  
§ Libros de texto 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será a Aula Virtual do centro. 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro, á que terán acceso 
tanto o alumnado como as familias e responsables. 


