
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
 
Recoñecer e identificar as características do método científico. 
 
B5.2. Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos 
sinxelos. 

Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método 
científico e utilizando as TIC para a procura e a selección de información e presentación de conclusións. 
Realizar traballos de creación de Empresas 
TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. 

B3.7. Participar en proxectos (elaboración de apps, materiais con  RV/RA.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, e v i t a n d o estereotipos lingüísticos ou culturais 

B3.7. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, e relacionados cos elementos transversais, e v i t a n d o estereotipos lingüísticos ou 
culturais 

Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos procesos 
de investigación. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes 

  

Competencias Básicas Competencias básicas 
N1. Competencia en comunicación  lingüística. N4. Competencia digital y tratamiento da información.  
1. Falar e escoitar. 1. Adquirir a competencia digital. 
Adecuar a expresión oral  as distintas situacións comunicativas Conocer e usar os sistemas informáticos. 
Utilizar diversas formas de discursos na comunicación Utilizar internet., Realidade Virtual; realidade aumantada. Impresión 3D 
Aprender a fablar e interactuar en diferentes linguas, Coñecer y utilizar programas básicos.  de programación ,  elaborar APPS 
1. Comprender, organizar e interpretar a información. N5. Competencia social y ciudadana. 
Identificar os elementos matemáticos nuha situación concreta.  Dispoñer de habilidades sociales para convivir en sociedad. 

Analizar situaciones dende o punto de vista matemático Mostrar  tolerancia e  respecto por outras culturas 
N3. Competencia sobre o  coñecemento e a interacción co  mundo físico e  natural. Ter capacidad de conocerse a si mesmo. 
 Coñecer, comprender e aplicar nocións e experiencias científicas e tecnológicas básicas. Fomentar as boas relaciones sociales. 
Aplicar coñecementos científicos e tecnológicos básicos  Acceder a los componentes socioculturales que estan implecitos no  uso de esa lengua. 
Valorar a adopción dun estilo de vida sudable. 5. Coñecer e utilizar  distintas linguages artísticas e técnicos  
Utilizar os procedementos propios da investigación científica e tecnolóxica, Expresarse mediante distintos códigos artísticos e técnicos. 
Coñocer e valorar a evolución científica e tecnológica e súa influencia.  N6. Competencia aprender a aprender 
 Formular e resolver problemas.  Aprender a conocerse a si mesmo. 
Identificar e resolver problemas interdisciplinares da vida cotidiana Adquirir habilidades para desenvolver as capacidades intelectuais propias. 
Coñecer algúns dos principais problemas do mundo actual Coñecer as características do proceso de aprendizaxe individual e de grupo. 
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Competencia para aprender dos demais e cos demais N7. Competencia para l autonomía e iniciativa personal.  

Valorar positivamente a colaboración e o  traballo cooperativo na realización de proxectos. Saber tomar decisiones. 

Acceder ao coñecemento do mundo laboral.  Competencia para la autonomía e iniciativa personal.  

Acandar o coñecemento académico e profesional necesarios para el desenvolvemento 
vocacional..  

Necesidades, propoñendo oxjetivos, planificando accións e extrategias para conseguilos, buscando 
solucións ante as dificultades 

Coñecer os requisitos e  procedimientos básicos para montar una pequeña empresa Trazar un plan de acción.  

Saber realizar proxectos. Reconocer que o coñecemento duhna lingua estranxeria vai a  facilitar a competencia de autonomía e 
iniciativa personal y xenera autoconfianza e autoestima. 

Valorar positivamente a colaboración e o  traballo cooperativo na realización de proxectos. 2. Tener iniciativa e actitud emprendedora. 

 Acceder al coñecemento do mundo laboral. (Atrevete) Mostrar iniciativas e ideas propias. 

Acadar o coñecemento académico e profesional necesarios para el desenvolvemento vocacional..  Adaptarse a novas situaciones e novos retos persoais, académicos e laborais. 

Desenvolver a capacidad de xestionar proxectos e iniciativas propias a través do traballo 
cooperativo, identificando as metas e as necesidades, propoñendo obxectivos, planificando 
accións e extrategxias para conseguilos, buscando solucións ante las dificultades. 

Integrarse en proyectos de traballo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación  

Autoevaluación 

Cada estudiante reflexiona sobre 

¿Qué  aprendeu? con cada proxecto 

¿Cáles foron  as dificultades encontradas? 

¿Qué teño que mellorar? 

Prestar atención ( lingua extranxeira)  pronunciación y tratar de facerlo o 

mellor posible. 

¿Cales son as miñas fortalezas? 

a  motivación para aprender Inglés  

Avaliación entre pares / evaluación de grupo ( utilizando a pizarra dixital) 

Instrumentos: 
TO1 para comprensión oral   15% 
TO2 de comprensión escrita. 10% 
TO3 sobre                                  10% 
Reflexionar sobre como aprende un mismo máis e mellor, 
Incorporar a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe 
Utilizar as tecnoloxías da información  15% 
e comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe 
Avaliación do producto final  50% 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Dada a natureza da materia realizase como o longo do curso, 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

no hai 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
non hai 
 

Criterios de cualificación: 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

I hora semanal 
Nas dúas 1º semanas realizaronse actividades sobre os acuarios  con 

realidade aumentada 
Agora estamos co proxecto Atrévete a ter unha idea de  negocio  para 

participar no concurso da xunta  
 

       Realizarenos dous proxectos para o prexecto“ Walning throw memories “ 
       https://www.wtmemory19.com/ centraremonos nos episodios historicos  como a 
Armada Invencible , Maria Pita  no que integraremos un programa de radio 
No que os lumnos teran a ocasion de Entrevistar a Maria Pita e Felipe II 
E Outro proxecto sobre o Camiño de Santiago 
  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxia con conectividade de mometo empregamos o correo porque 
eran actividades que xa estaban traballadoas pero na última parte 
empregarase videoconferencia como se emprega cos alumnos que temos 
mais dunha hora a semana 
 
Tamén se lle facilitarán aos alumnos un videotutoral cando teñen  que 
enfrentarse a traballos mais  complicadas 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Traball por proxectos  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada e  aprendizaxe por resolucion de problemas 
 

 Proxecto Atrevete a ter unha idea de negocio 
 A Nosa historia        https://www.wtmemory19.com/ centraremonos nos episodios 
historicos  como a Armada Invencible , Maria Pita  no que integraremos un 
programa de radio.  Os lumnos teran a ocasion de Entrevistar a Maria  Pita e 
Felipe II 

 

https://www.wtmemory19.com/
https://www.wtmemory19.com/
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2. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


