
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
 

Son os que figuran na Programación Xeral Anual eliminando os que se refiren a actividades de aula. 
En canto os contidos queda eliminado todo o referente ó terceiro trimestre. 

 

 
 
 

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 pendentes. Será, polo tanto 
unha avaliación sumativa. 

No caso de non  ter superadas as dúas primeiras avaliacións, 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 para  aquel alumnado que non as 
tivera superadas.  

Cualificación final 

Farase a nota media da primeira e segunda avaliación a todo o alumnado, 
aprobado ou non. Á nota media obtida sumaráselle un máximo dun 
punto e medio  polo traballo de repaso/reforzo/ recuperación realizado. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A convocatoria extraordinaria de setembro realizarase unicamente unha 
proba escrita relativa ós 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. 

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

Metodoloxía  
e actividades 

Faise uso de medios telemáticos -por dispoñer o alumnado de recursos 
e conectividade, xa sexan propios ou facilitados polo centro- para levar 
a cabo unha serie de actividades de repaso e reforzo dos contidos 
vistos durante o primeiro e segundo trimestre.  

- Para o repaso e reforzo de certos contidos léxicos e gramaticais , faise 
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uso do libro de texto e actividades elaboradas polo profesor. 
- Emprego de temas coñecidos que poidan resultar atractivos para o 

alumnado a 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 

-Fichas de repaso elaboradas polo profesor.  
-Libro de texto  
-Recurso on line  como videos, audicións, xogos.. ( British Council, BBC 

learning English)  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado 

 e ás familias 

Os alumnos son informados das tarefas que teñen que realizar a través 
da Aula Virtual do centro ou de correo electrónico. O profesor 
responde as súas dúbidas e fai aclaracións a través do sistema de  
mensaxería desta plataforma ou do correo electrónico 

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

 


