
ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

CURSO 2019-2020

IES do Castro - Vigo

• Publicación orixinal o 13 de maio de 2020
• Actualización na PD do Dpto. de Filosofía o 27 de maio de 2020 

Información e publicidade
Información

ao alumnado

e ás familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle pola que se 

comunican as tarefas semanais.

Publicidade 
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase un aviso

xeral mediante Abalar a todas as familias

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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Información e publicidade 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase un 
aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 



 

 

 
 
 

Curso:  1º ESO 

Materia: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

CONTIDOS 

BLOQUE 4: OS ECOSISTEMAS. 
 
 
 
 B4.1. Ecosistema: identificación dos seus compoñentes. 
 
 B4.2. Factores abióticos e bióticos nos ecosistemas. 
 B4.3. Ecosistemas acuáticos. 
 B4.4. Ecosistemas terrestres.  

 B4.5. Factores desencadeantes de desequilibrios nos ecosistemas. 

 B4.6. Estratexias para restablecer o equilibrio no ecosistema. 

B4.7. Accións que favorecen a conservación ambiental. 
 

                                                           ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 
 
BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 
BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema. 
BXB4.3.1. Selecciona accións quepreveñen a destrución ambiental. 
 
 
 
 
. 
 
 

 



 

 

                     

                                                       COMPETENCIAS CLAVE 

                    

Aínda que non se desenvolveron todos os contidos e estándares de aprendizaxe reflectidos na 
programación académica do curso 2019/2020 consideramos que se traballaron todas as 
competencias clave co resto do currículo da materia. 

  

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

Actividades  

Exercicios e traballos en grupo  e individuales de repaso das avaliacións 
anteriores e de materia nova . 
Visualización de videos, presentacións e outros medios audiovisuais. 
Cuestionarios e/ou  outras probas. 
Clases por videoconferencia. 
Actividades interactivas. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Dado que todo  o noso alumnado conta con conexión , a metodoloxía 
será a mesma para todos. 
Impartiránse clases por videoconferencia   para tratar de explicar os 
contidos, aclarar dúbidas, corrixir exercicios anteriores, etc 
Sobre estes contidos , enviaránse aos alumnos os distintos tipos de 
actividades que serán corrrixidos de forma colectiva nas clases por 
videoconferencia ou enviados ao profesor/a. 
 

Materiais e recursos 

Ordenador ou outro dispositivo que permita realizar as actividades 
anteriormente descritas. 
Libros de texto, páxinas web, videos, pesentacións,e outros materiais de 
elaboración propia. 
Cuestionarios. 
Actividades interactivas. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 

-    Realización cuestionario on line . 

  

-    Exercicios e traballos sobre o temario desenvolvido ata esa data. 

  



 

 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 

-    Realización cuestionarios on line. 

 -       Traballos individuais ou en grupo  

 -        Exercicicios sobre contidos impartidos on line 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS APROBADAS. 
 A calificación final ordinaria de xuño obtida polo alumn@ será a media aritmética da primeira e 
segunda avaliacións sumada á cualificación da terceira para incrementar a cualificación final. 

. 

  ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA E OUTRA APROBADA. 
 
 A calificación final ordinaria de xuño obtida polo alumn@ será a media aritmética da primeira e 
segunda avaliacións  sumada á  cualificación da terceira  para incrementar a cualificación final. 

 Terase en conta a realización de todas as  tarefas da terceira, que será condición suficiente para 
obter unha cualificación positiva na avaliación ordinaria 

 

ALUMNADO COAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS. 

        A calificación ordinaria de xuño obtida polo alumn@ será a media aritmética da cualificación 
obtida nas tarefas de recuperación  máis a cualificación da terceira para incrementar a nota . 
 

 

  

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

- A proba extraordinaria faráse sobre os contidos impartidos durante as dúas primeiras avaliacións.Polo que 
respecta á 2º avaliación ,entrarán só os contidos presenciais (é dicir, contidos traballados na aula 
anteriormente á declaración do estado de alarma.) 
 
- Haberá unha proba específica na que o alumnado deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos. 



 

 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



Curso:   Agrupamento 1º ESO

Materia:  Bioloxía e Xeoloxía

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

Contidos:

B3.4.  Invertebrados:  poríferos,  celentéreos,  anélidos,  moluscos,  equinodermos  e  artrópodos.  Características
anatómicas e fisiolóxicas.

B3.5. Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. Características anatómicas e fisiolóxicas.

B3.7. Clasificación de animais e plantas a partir de claves dicotómicas e outros medios.

B3.8. Identificación de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas, especies en extinción e especies endémicas.
Adaptacións dos animais e as plantas ao medio. Biodiversidade en Galicia.

B4.1. Ecosistema: identificación dos seus compoñentes.

B4.2. Factores abióticos e bióticos nos ecosistemas.

B4.3. Ecosistemas acuáticos.

B4.4. Ecosistemas terrestres.

B4.5. Factores desencadeantes de desequilibrios nos ecosistemas.

B4.6. Estratexias para restablecer o equilibrio nos ecosistemas.

B4.7. Accións que favorecen a conservación ambiental.

B5.3.  Proxecto  de  investigación  en  equipo:  organización.  Participación  e  colaboración  respectuosa  no  traballo
individual e en equipo. Presentación de conclusións.

Estándares de aprendizaxe:

BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen.

BXB3.5.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen.

BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de identificación.

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas ou de interese especial por seren
especies en perigo de extinción ou endémicas.

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas estruturas nos animais e nas plantas
máis comúns.

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas galegos.

BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema

BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema.

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental.

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno
ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula.

BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como por
escrito.

Competencias:  

Aínda  que  non  se  desenvolveron  todos  os  contidos  e  estándares  de  aprendizaxe  reflectidos  na  programación
académica do curso 2019/2020 se traballaron todas as competencias clave co resto do currículo da materia.



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

Actividades 
• Formularios on line.
• Actividades para facer no caderno en caso de non poder facer os 

formularios on line.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Debido a que a maioría dos alumnos tiñan as dúas primeiras avaliacións 
suspensas se desenvolverán tarefas de repaso e consolidación mediante 
as actividades, materiais e recursos consignados.
Todo este material estará dispoñible na Aula Virtual de IES O Castro e se
está en contacto cos alumnos e as súas familias mediante correo 
electrónico.

Materiais e recursos

• Ordenador ou outro dispositivo que permita realizar as actividades
anteriormente descritas. 

• Visualización de vídeos, realización de actividades on line 
autocorrexibles, lectura do libro de texto.

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

Rexistro de observación
Probas específicas
Rexistro traballo individual

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

Rexistro traballo individual mediante formularios on line.

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

Nesta terceira avaliación se terán en conta as tarefas realizadas para recuperar as dúas primeiras.
• Se recuperan a avaliación ou avaliacións suspensas ou a media supera o 5, superarán a materia. 
• Se a media non supera o 5, terán que presentarse á avaliación extraordinaria.

Para aqueles alumnos que tiveran as dúas primeiras avaliacións aprobadas a nota das tarefas realizadas
na terceira avaliación soamente serán tidas en conta para mellorar a nota.



Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro

Teranse en conta soamente os contidos impartidos antes do 12 de marzo. 
Se realizará unha proba específica na que será necesario obter como mínimo un 5 para acadar unha 
cualificación positiva.

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



 

 

 

Curso:  3º ESO 

Materia: Bioloxía- Xeoloxía 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 
  
B4.1.1 Identifica a influenza do clima e das características das rochas que condicionan os tipo de relevo e 
inflúen neles. 
B4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 
B4.2.2.Diferenza os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no 
relevo. 
B4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida  polas augas superficiais, e 
recoñece os seus efectos sobre o relevo. 
B4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 
B4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, transporte e sedimentación no litoral, e 
identifica algunhas formas resultantes características. 
B4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser relevante. 
B4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os elementos do seu relevo. 
B4.8.1. Investiga a cerca da paisaxe do seu entorno mais próximo e identifica algún dos factores que 
condicionaron a súa modelaxe. 
B4.9.1. Identifica a intervención dos seres vivos en procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 
B4.9.2. Valora a importancia da actividade humana na transformación da superficie terrestre. 
B4.10.1. Diferenza un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos no relevo. 
B4.11.1. Coñece e describe como se xeran os sismos e os efectos que xeran. 
B4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de 
perigo. 
B4.12.1. Xustifica a existencia de zonas nas que os terremotos son mais frecuentes e de maior magnitude. 

Bloque 5. O solo como ecosistema 
B5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e 
sinala algunha das súas interaccións. 
B5.2.1.Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. 
 
 
 

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

Actividades  

Abórdarase o estudo dos aspectos que quedaron pendentes do tema 
sobre “A reprodución humana”, estudarase o tema sobre “A saúde e a 
enfermidade” e se realizaran actividades de repaso sobre a segunda e 
primeira avaliacións. 



 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado recibe semanalmente por correo electrónico un documento 
con instrucións precisas para abordar o estudo: libro de texto, páxinas 
web de consulta, animacións e vídeos. Semanalmente ten que responder 
a un formulario google sobre os contidos estudados ou repasados. 
 

Materiais e recursos Libro de texto; enlaces a páxinas web con explicacións, animacións, 
vídeos educativos; formularios google. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
 
 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
Resolución de formularios google semanalmente sobre os aspectos estudados. 
 
 
 
 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
·    Alumnado coa 1ª e a 2ª avaliacións aprobadas: a cualificación final será a media das dúas 

avaliacións que se poderá subir tendo en conta as cualificacións das tarefas realizadas na 
terceira avaliación. En ningún caso estas tarefas poderán baixar a nota do alumnado. 

  
·      Alumnado coa 1ª ou a 2ª avaliación suspensas: aprobará a asignatura sempre que 

presentara todas as tarefas da terceira avaliación, fundamentalmente as de recuperación de 
contidos impartidos presencialmente. 

  
  

·    Alumnado coa 1ª e a 2ª avaliacións suspensas e que non presentara ningunha das tarefas 
da terceira avaliación sobre contidos novos e de recuperación: suspenderán a convocatoria 
ordinaria e deberán presentarse a convocatoria extraordinaria. 

  



 

 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

O alumnado terá que facer unha proba sobre os contidos impartidos na primeira e segunda avaliacións. 
Considerarase aprobado o alumnado que obteña como mínimo un 5 en dita proba. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Realiazación das actividades entregadas cuatrimestralmente, no inicio do 
mes de outubro e a finais do mes de xaneiro. 
Probas específicas sobre as actividades realizadas. 

Criterios de cualificación: No primeiro cuatrimestre se valorou a proba específica e as actividades 
realizadas. 
No segundo cuatrimestre se valoraron exclusivamente as actividades 
realizadas. 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Seguimento do alumnado a través da resolución das actividades 
propostas de xeito cuatrimestral así como da proba específica plantexada 
no mes de xaneiro. 

 



 

 

 
 

Curso:  4º ESO 

Materia: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

CONTIDOS 

BLOQUE 3: ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 
 
Contidos:   
 B3.1. Compoñentes e estrutura do ecosistema: comunidade e biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico. 
B3.2. Factores ambientais e seres vivos. Factores limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia. 

B3.3. Relacións intraespecíficas e interespecíficas. Influencia na regulación dos ecosistemas. 

B3.4. Autorregulación do ecosistema, da poboación e da comunidade. 

B3.5. Relacións tróficas: cadeas e redes. 

B3.6. Dinámica do ecosistema. 

B3.7. Ciclo da materia e fluxo da enerxía. 

B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas. 

B3.10. Eficiencia ecolóxica e aproveitamento dos recursos alimentarios. Regra do 10 %. 

B3.11. Actividade humana e medio ambiente. Impactos e valoración das actividades humanas nos 
ecosistemas. Consecuencias ambientais do consumo humano de enerxía. 

B3.12. Os recursos naturais e os seus tipos. A superpoboación e as súas consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 

B3.13. Os residuos e a súa xestión. Coñecemento de técnicas sinxelas para coñecer o grao de 
contaminación e depuración ambiental. 

B3.14. Uso de enerxías renovables como factor fundamental para un desenvolvemento sustentable. 
Consecuencias ambientais do consumo 
 

 

                                                           ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  

BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 
BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súaimportancia para manter o  



 

 

equilibrio do ecosistema. 
BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a 
 adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes deste. 
BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun 
ambiente determinado, e valora a súa importancia na conservación deste. 
BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas, interpretando 
 casos prácticos en contextos reais. 
BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficose as súas relacións nos ecosistemas,e valora a súa importancia para a 
vida en xeral e o mantemento destas. 
BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser 
humano, e valora criticamente a súa importancia. 
BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia 
enerxética. 
BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os 
 ecosistemas:contaminación, desertización,esgotamento de recursos, etc. 
BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza desde distintos 
puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e preséntaos utilizando  
distintos medios. 
BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente a súa recollida selectiva. 
BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 
BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sustentable do 
 planeta. 

 

                     

                                                                

 

                                                       COMPETENCIAS CLAVE 

                    

Aínda que non se desenvolveron todos os contidos e estándares de aprendizaxe reflectidos na 
programación académica do curso 2019/2020 consideramos que se traballaron todas as 
competencias clave co resto do currículo da materia. 

  

 

 

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



 

 

Actividades  

Exercicios e traballos en grupo  e individuales de repaso das avaliacións 
anteriores e de materia nova . 
Visualización de videos, presentacións e outros medios audiovisuais. 
Cuestionarios e/ou  outras probas. 
Clases por videoconferencia. 
Actividades interactivas. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Dado que todo  o noso alumnado conta con conexión , a metodoloxía 
será a mesma para todos. 
Impartiránse clases por videoconferencia   para tratar de explicar os 
contidos, aclarar dúbidas, corrixir exercicios anteriores, etc 
Sobre estes contidos , enviaránse aos alumnos os distintos tipos de 
actividades que serán corrrixidos de forma colectiva nas clases por 
videoconferencia ou enviados ao profesor/a. 
 

Materiais e recursos 

Ordenador ou outro dispositivo que permita realizar as actividades 
anteriormente descritas. 
Libros de texto, páxinas web, videos, pesentacións,e outros materiais de 
elaboración propia. 
Cuestionarios. 
Actividades interactivas. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 

-    Realización cuestionario on line e /ou proba oral por videoconferencia. 

-    Exercicios e traballos sobre o temario desenvolvido ata esa data. 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 

-    Realización cuestionarios on line,e /ou proba oral por videoconferencia. 

 -       Traballos individuais ou en grupo  

 -        Exercicicios sobre contidos impartidos on line 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS APROBADAS. 
 A calificación final ordinaria de xuño obtida polo alumn@ será a media aritmética da primeira e 
segunda avaliacións sumada á cualificación da terceira para incrementar a cualificación final. 



 

 

 

  ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA E OUTRA APROBADA. 
 
 A calificación final ordinaria de xuño obtida polo alumn@ será a media aritmética da primeira e 
segunda avaliacións  sumada á  cualificación da terceira  para incrementar a cualificación final. 

 Terase en conta a realización de todas as  tarefas da terceira, que será condición suficiente para 
obter unha cualificación positiva na avaliación ordinaria 

 

ALUMNADO COAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS. 

        A calificación ordinaria de xuño obtida polo alumn@ será a media aritmética da cualificación 
obtida nas tarefas de recuperación  máis a cualificación da terceira para incrementar a nota . 
 

 

  

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

- A proba extraordinaria faráse sobre os contidos impartidos durante as dúas primeiras avaliacións.Polo que 
respecta á 2º avaliación ,entrarán só os contidos presenciais (é dicir, contidos traballados na aula 
anteriormente á declaración do estado de alarma.) 
 
- Haberá unha proba específica na que o alumnado deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alumnado de materia pendente 



 

 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



 

 

 

Curso:  4º ESO 

Materia: CULTURA CIENTÍFICA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

CONTIDOS: BLOQUE 2 .O Universo 

 Estándares de aprendizaxe BLOQUE 2 

▪        CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final do Universo, e 
establece os argumentos que as sustentan. 

▪        CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe do Universo. 

▪        CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos científicos que foron fundamentais para o 
coñecemento actual do Universo. 

▪        CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel o sistema 
solar. 

▪        CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis salientables da Vía 
Láctea. 

▪        CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estrutura do 
Universo. 

▪        CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos buratos negros e describe as súas principais 
características. 

▪        CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas atopar o noso 
Sol. 

▪        CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estrutura e as súas 
características principais. 

▪        CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para que poida albergar 
vida. 

. 

CONTIDOS .BLOQUE 5. A humanidade e o uso dos materiais. 

 Estándares de aprendizaxe BLOQUE 5 

▪        CCIB5.1.1. Relaciona o progreso humano coa descuberta das propiedades de certos 



 

 

materiais que permiten a súa transformación e aplicacións tecnolóxicas. 

▪        CCIB5.1.2. Analiza a relación dos conflitos entre pobos como consecuencia da 
explotación dos recursos naturais para obter produtos de alto valor engadido e/ou materiais 
de uso tecnolóxico. 

▪        CCIB5.2.1. Describe procesos de obtención de materiais, valorando o seu custo 
económico e ambiental, e a conveniencia da súa reciclaxe. 

▪        CCIB5.2.2. Valora e describe o problema ambiental e social dos vertidos tóxicos. 

▪        CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da corrosión sobre os metais, o custo económico 
que supón e os métodos para protexelos. 

▪        CCIB5.2.4. Xustifica a necesidade do aforro, a reutilización e a reciclaxe de materiais 
en termos económicos e ambientais. 

▪        CCIB5.3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas aplicacións 
presentes e futuras en diferentes campos. 

 

                                                                                                                        

COMPETENCIAS CLAVE 

                    

Aínda que non se desenvolveron todos os contidos e estándares de aprendizaxe reflectidos na 
programación académica do curso 2019/2020 consideramos que se traballaron todas as 
competencias clave co resto do currículo da materia. 

  

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

Actividades  

Exercicios e traballos en grupo  e individuales de repaso das avaliacións 
anteriores e de materia nova . 
Visualización de videos, presentacións e outros medios audiovisuais. 
Cuestionarios e/ou  outras probas. 
Clases por videoconferencia. 
Actividades interactivas. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Dado que todo  o noso alumnado conta con conexión  a metodoloxía será 
a mesma para todos. 
Impartiránse clases por videoconferencia   para tratar de explicar os 
contidos, aclarar dúbidas, corrixir exerciios anteriores, etc 
Sobre estes contidos , enviaránse aos alumnos os distintos tipos de 
actividades que serán corrrixidos de forma colectiva nas clases por 
videoconferencia ou enviados ao profesor/a. 
 



 

 

Materiais e recursos 

Ordenador ou outro dispositivo que permita realizar as actividades 
anteriormente descritas. 
Libros de texto, páxinas web, videos, pesentacións,e outros materiais de 
elaboración propia. 
Cuestionatrios. 
Actividades interactivas. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 

-    Realización cuestionario on line e /ou proba oral por videoconferencia. 

  

-    Exercicios e traballos sobre o temario desenvolvido ata esa data. 

  

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 

-    Realización cuestionarios on line e / ou proba oral por videoconferencia. 

 -       Traballos individuais ou en grupo . 

 -        Exercicicios sobre contidos impartidos on line. 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS APROBADAS. 

     A cualificación final da avaliación ordinaria calcularase do seguinte xeito¨: 

   Media aritmética das dúas avaliacións anteriores + cualificación da terceira  avaliación que será 
considerada só para incrementar a cualificación final. 

  ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA E OUTRA APROBADA.   

   A cualificación final da avaliación ordinaria calcularase do seguinte xeito¨: 

  Media aritmética das dúas avaliacións anteriores + cualificación da terceira   avaliación que será 
considerada só para incrementar a cualificación final. 

  Considerarase que  a realización axeitada de todas as  tarefas da terceira avaliación  será condición 
suficiente para obter unha cualificación positiva na avaliación ordinaria. 



 

 

 ALUMNADO COAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS. 

        Media da cualificación obtida nas tarefas de recuperación + cualificación da terceira para 
incrementar a nota . 

   

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

- A proba extraordinaria faráse sobre os contidos impartidos durante as dúas primeiras avaliacións.( ata o 
comezo do estado de alarma). 
 
- Haberá unha proba específica na que o alumnado deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



 

 

 

Curso:  1º Bacharelato 

Materia: Bioloxía-Xeoloxía 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

CONTIDOS 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 

Magmatismo e metamorfismo 

  

                                                           ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  

                     BXB8.2.1. Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas, e clasifícaos 
atendendo á súa composición. 

                    BXB8.3.1. Diferencia os tipos de rochas magmáticas, identifica as máis frecuentes, con 
axuda de claves, e relaciona a súa yextura co seu proceso de formación. 

                   ▪ BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do magma, e 
diferencia os produtos emitidos nunha erupción volcánica. 

                   ▪ BXB8.5.1. Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos procesos  internos .Vulcanismo e 
sismicidade. 

                   ▪ BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 

  

                   ▪BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da codia terrestre, 
relacionando a súa textura co tipo de metamorfismo experimentado. 

                                                           

                                                                

 

                                                       COMPETENCIAS CLAVE 

                    

Aínda que non se desenvolveron todos os contidos e estándares de aprendizaxe reflectidos na 



 

 

programación académica do curso 2019/2020 consideramos que se traballaron todas as 
competencias clave co resto do currículo da materia. 

  

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

Actividades  

Exercicios e traballos en grupo  e individuales de repaso das avaliacións 
anteriores e de materia nova . 
Visualización de videos, presentacións e outros medios audiovisuais. 
Cuestionarios e/ou  outras probas. 
Clases por videoconferencia. 
Actividades interactivas. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Dado que todo  o noso alumnado conta con conexión , a metodoloxía 
será a mesma para todos. 
Impartiránse clases por videoconferencia   para tratar de explicar os 
contidos, aclarar dúbidas, corrixir exerciios anteriores, etc 
Sobre estes contidos , enviaránse aos alumnos os distintos tipos de 
actividades que serán corrrixidos de forma colectiva nas clases por 
videoconferencia ou enviados ao profesor/a. 
 

Materiais e recursos 

Ordenador ou outro dispositivo que permita realizar as actividades 
anteriormente descritas. 
Libros de texto, páxinas web, videos, pesentacións,e outros materiais de 
elaboración propia. 
Cuestionatrios. 
Actividades interactivas. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 

-    Realización cuestionario on line e /ou proba oral por videoconferencia. 

  

-    Exercicios e traballos sobre o temario desenvolvido ata esa data. 

  

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 

-    Realización cuestionarios on line,e /ou proba oral por videoconferencia. 

 -       Traballos individuais ou en grupo  



 

 

 -        Exercicicios sobre contidos impartidos on line 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS APROBADAS. 

     A cualificación final da avaliación ordinaria calcularase do seguinte xeito¨: 

   Media aritmética das dúas avaliacións anteriores + cualificación da terceira  avaliación que será 
considerada só para incrementar a cualificación final. 

  ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA E OUTRA APROBADA. 

   A cualificación final da avaliación ordinaria calcularase do seguinte xeito¨: 

  Media aritmética das dúas avaliacións anteriores + cualificación da terceira   avaliación que será 
considerada só para incrementar a cualificación final. 

  Considerarase que  a realización axeitada de todas as  tarefas da terceira avaliación  será condición 
suficiente para obter unha cualificación positiva na avaliación ordinaria. 

 ALUMNADO COAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS. 

        Media da cualificación obtida nas tarefas de recuperación + cualificación da terceira para 
incrementar a nota . 

   

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

- A proba extraordinaria faráse sobre os contidos impartidos durante as dúas primeiras avaliacións.( ata o 
comezo do estado de alarma). 
 
- Haberá unha proba específica na que o alumnado deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos. 

 
Alumnado de materia pendente 



 

 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



Curso:   1º Bach. E (BI)

Materia: 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

Contidos:

B7.1. Análise e interpretación dos métodos de estudo da Terra. 
B7.2. Estrutura do interior terrestre: capas que se diferencian en función da súa composición e da súa mecánica. 

B7.3. Dinámica litosférica. 

B7.4. Evolución das teorías desde a deriva continental ata a tectónica de placas. 

B7.5. Achegas das novas tecnoloxías na investigación do noso planeta. 

B7.6. Minerais e rochas: conceptos. Clasificación xenética das rochas. 

B7.7. Observación de coleccións de minerais e rochas.

B7.8. Recoñecemento e identificación de minerais e rochas frecuentes en Galicia. 

B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas magmáticas. Rochas magmáticas de interese. O magmatismo na tectónica de placas. 

B8.2. Riscos xeolóxicos: vulcanismo e sismicidade. 

B8.3. Metamorfismo: procesos metamórficos. Fisicoquímica do metamorfismo; tipos de metamorfismo. Clasificación das rochas 
metamórficas. O metamorfismo na Tectónica de placas. 

B8.4. Procesos sedimentarios. Facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación e xénese das principais rochas 
sedimentarias. 

B8.10. Clasificar as rochas sedimentarias aplicando como criterio as súas distintas orixes. 

B8.5. A deformación en relación á tectónica de placas. Comportamento mecánico das rochas. 

B8.6. Tipos de deformación: dobras e fallas. 

B8.7. Técnicas para a identificación de distintos tipos de rochas. 

B8.8. Construción de modelos onde se representen os principais tipos de pregamentos e fallas. 

B9.1. Estratigrafía: concepto e obxectivos. Principios. Definición de estrato. 

B9.2. Interpretación e realización de mapas topográficos e cortes xeolóxicos. 

B9.3. Datacións relativas e absolutas: estudo de cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes divisións xeolóxicas: Táboa do tempo 
xeolóxico. Principais acontecementos na historia xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

B9.4. Extincións masivas e as súas causas naturais. 

B9.5. Estudo e recoñecemento de fósiles.  BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles guía e valora a súa importancia para o 
establecemento da historia xeolóxica da Terra. 

Estándares de aprendizaxe:
BXB7.1.1. Caracteriza os métodos de estudo da Terra sobre a base dos procedementos que utiliza e as súas achegas e limitacións.

BXB7.2.1. Resume a estrutura e composición do interior terrestre, distinguindo as súas capas en función da súa composición e da
súa mecánica, así como as descontinuidades e as zonas de transición entre elas.

BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as descontinuidades que permiten diferencialas.

BXB7.2.3. Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico  da Terra e contrasta o que achega cada un deles ao coñecemento da
estrutura da Terra. 

BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que deron lugar á estrutura actual do planeta. B7.4. Evolución das teorías desde a deriva
continental ata a tectónica de placas. B7.4. Comprender e diferenciar a teoría da deriva continental de Wegener e a súa relevancia
para o desenvolvemento da teoría da tectónica de placas. 

BXB7.4.1. Indica as achegas máis relevantes da deriva continental, para o desenvolvemento da teoría da Tectónica de placas.

BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles. 

BXB7.6.1. Distingue métodos desenvolvidos grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos coa investigación dun fenómeno natural.
BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de interese social ou industrial de determinados tipos de minerais e rochas 



BXB8.1.1. Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as estruturas resultantes da localización dos
magmas en profundidade e en superficie. 

BXB8.2.1. Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas, e clasifícaos atendendo á súa composición. 

BXB8.3.1. Diferencia os tipos de rochas magmáticas.

BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 

BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da codia terrestre, relacionando a súa textura co tipo de
metamorfismo experimentado. 

BXB8.8.1. Detalla e discrimina as fases do proceso de formación dunha rocha sedimentaria.

BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. 

lBXB8.10.1. Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis frecuentes da codia terrestre. 

BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos aos que se someten as rochas e coas propiedades destas. 

BXB8.11.2. Relaciona os tipos de estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas. BXB8.12.1. Distingue os elementos dunha dobra e
clasifícaos atendendo a diferentes criterios. 

BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que a constitúen. 

BXB8.1.1. Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as estruturas resultantes da localización dos
magmas en profundidade e en superficie.

BXB8.2.1.  Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas, e  clasifícaos atendendo á súa composición.BXB8.5.1.
Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade.

BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos.

BXB9.2.1.  Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade dos seu estratos,  as discordancias e a historia xeolóxica da
rexión, e identifica os grandes acontecementos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias. 

Competencias:  

Aínda  que  non  se  desenvolveron  todos  os  contidos  e  estándares  de  aprendizaxe  reflectidos  na  programación
académica do curso 2019/2020 se traballaron todas as competencias clave co resto do currículo da materia.

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

Actividades 

• Tarefas individuais (mapas conceptuais, infografías, 
presentacións, etc.)

• Tarefas en grupo (vídeos, presentacións).
• Exercicios de desenvolvemento dos contidos.
• Exercicios on line autocorrexibles.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Para  o  desenvolvemento  dos  temas  impartidos  on  line  o  alumnado
consultará  os  materiais  incorporados  pola  profesora  á  plataforma
Classroom e o libro de texto.
Tamén se incorporarán a citada plataforma as solucións das actividades
cando sexa pertinente.

Realizaranse vídeoconferencias periódicas para solventar as dúbidas e 
problemas que poidan xurdir.

Materiais e recursos • Ordenador ou outro dispositivo que permita realizar as actividades
anteriormente descritas. 

• Visualización de vídeos, realización de actividades on line 
autocorrexibles, lectura do libro de texto e de documentos e 
presentacións elaborados pola profesora, páxinas web, etc.



Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

• Rexistro traballo clase
• Probas específicas
• Análise traballo individual
• Análise traballo en grupo
• Análise informe prácticas

En abril realizarase unha proba on line sobre materia impartida antes da suspensión 
das clases presenciais. A nota terase en conta para a terceira avaliación

En xuño realizaranse probas on line de recuperación para os alumnos que teñan 
suspensas a primeira e/ou a segunda avaliación.

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

Probas específicas (on line)
Análise traballo individual 
Análise traballo en grupo

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

• Aos  alumnos coas dúas primeiras avaliacións aprobadas se  lles  fará a  media  e a  nota  da
terceira  avaliación  soamente  servirá  para  mellorar  a  cualificación  obtida  nas  dúas  primeiras
avaliacións.

• Aos alumnos con algunha avaliación suspensa se lles fará una proba on line para recuperar (no
mes de xuño) e poder mellorar a nota.
Se  o  resultado  é  5  ou  superior,  superarán  a  materia  e  a  nota  obtida  servirá  para  mellorar  a
cualificación final, no seu caso. 
Se non aproban unha das avaliacións pero os resultados do traballo da terceira avaliación é positivo,
superarán a materia.
En caso contrario deberán presentarse á avaliación extraordinaria.

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro



Teranse en conta soamente os contidos impartidos antes do 12 de marzo.
Se realizará unha proba específica na que será necesario obter como mínimo un 5 para obter unha 
cualificación positiva.

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



 

 
 
 

 

Curso: 1º BACHARELATO 

Materia: CULTURA CIENTÍFICA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

 
CONTIDOS 

 

Bloque 4. A revolución xenética 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

CCIB4.1.1. Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos levados a cabo dentro do 
campo da xenética. 

 

CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que posúe calquera ser vivo, establecendo a 
relación xerárquica entre as estruturas, desde o nucleótido ata os xenes responsables da 

herdanza. 
 

CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, 
transxénicos e terapias xénicas. 

 

CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución asistida e a selección 
e conservación de embrións. 

 

CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos. 
 

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da súa capacidade 
xenerativa, e establece en cada caso as aplicacións principais. 

 

CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa xenética, os seus usos e 
as súas consecuencias médicas e sociais. 



 

 

 
CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a 

conveniencia ou non do seu uso 
 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

Aínda que non se desenvolveron todos os contidos e estándares de aprendizaxe reflectidos na 
programación académica do curso 2019/2020 consideramos que se traballaron todas as 
competencias clave co resto do currículo da materia. 

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

 
 
 

Actividades 

Exercicios individuales de repaso das avaliacións anteriores e de materia 
nova. 
Visualización de videos, actualizacions semanais na conta de traballo de 
Twiter. 
Cuestionarios e/ou e conversas virtuais na conta de traballo de aula en 
Twitter. 
Actividades interactivas. 

 
 
 
Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Dado que todo o noso alumnado conta con conexión, a metodoloxía será 
a mesma para todos. 
Actualizarase as novas e contidos sobre actualidade científica para tratar 
de explicar os contidos, aclarar dúbidas, e realizar unha labor de 
divulgación cintífica veráz. 
Sobre estes contidos, enviaránse aos alumnos os distintos tipos de 
actividades que serán valorados de forma individual na conta de Twiter 
do alumnado e tutelados e corexidos polo profesor/a. 

 
 
 

Materiais e recursos 

Ordenador ou outro dispositivo que permita realizar as actividades 
anteriormente descritas. 
Conta de Twitter da asignatura. 
Contas de Twitter relevante e fiables, páxinas web, videos, 
pesentacións,e outros materiais de elaboración propia. 
Cuestionatrios. 
Actividades interactivas a través de Twitter. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 



 

 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
 
- Non son necesarios, toda avaliado ata o 12 de marzo. 

 
- Non son necesario, todo avaliado ata o 12 de marzo. 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
 
- Realización cuestionarios on line,e /ou proba oral por videoconferencia. 

 
- Actualización semanal a través de cuenta de Twiter do alumnado con supervisión 
do profesorado e temas axustados o curriculum e contextualizados na situacion 
pandémica actual. 

 
- Reflexiones on line sobre os contidos e os temas tratados semanalmemte. 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
 
ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS APROBADAS. 

 
A cualificación final da avaliación ordinaria calcularase do seguinte xeito¨: 

 
Media aritmética das dúas avaliacións anteriores + cualificación da terceira avaliación que será 

considerada só para incrementar a cualificación final. 
 

ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA E OUTRA APROBADA. 
 

A cualificación final da avaliación ordinaria calcularase do seguinte xeito: 
 

Media aritmética das dúas avaliacións anteriores + cualificación da terceira avaliación que será 
considerada só para incrementar a cualificación final. 

 
Considerarase que a realización axeitada de todas as tarefas da terceira avaliación será condición 

suficiente para obter unha cualificación positiva na avaliación ordinaria. 
 

ALUMNADO COAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS. 
 

Media da cualificación obtida nas tarefas de recuperación + cualificación da terceira para 
incrementar a nota . 



 

 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

- A proba extraordinaria faráse sobre os contidos impartidos durante as dúas primeiras avaliacións.( ata o 
comezo do estado de alarma). 

 
- Haberá unha proba específica na que o alumnado deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



 

 

 

Curso:  2º Bacharelato 

Materia: Bioloxía 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

 
 

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

Actividades  

Vánse desenvolver todos os contidos, estándares de parendizaxe e competencias 
dos seguintes bloques: 

● Rematárase o bloque de Xenética e Evolución, nos aspectos concernentes ás 
Mutacións e a Enxeñaría xenética. 

● Abordarase o estudo do bloque de Microbioloxía 
● Abordarase o estudo do bloque de Inmunoloxía 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Google Drive: plataforma na que o alumnado dispón, dende inicio de curso, de todo o 
material da asignatura para a súa consulta e estudo. 
Videoconferencias semanais para aclaracións e resolución de dúbidas. 
Exames on line mediante formularios google 

Materiais e 
recursos 

O alumnado dispón en google drive de: temas adaptados pola profesora de toda a 
asignatura, presentacións de clase, animacións e vídeos explicativos, preguntas de 
selectividade organizadas por bloques con solución, documentos de interés, etc. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

A mediados de abril realizouse un exame on line dos contidos correspondentes ao 
bloque de Xenética e Evolución, parcialmente desenvolvidos mediante ensino a 
distancia. A nota será tida en conta para a terceira avaliación. 
A finais de abril realizarase un exame on line de recuperación da 2ª avaliación. 
A finais de maio realizarase un exame on line de repesca para o alumnado que 
suspendeu a recuperación da 1ª avaliación. 
Os exames on line consistirán na resolución de formularios google sobre a parte do 
programa que corresponda . 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
A mediados de maio realizarase un exame on line dos temas correspondentes aos 
bloques de microbioloxía e inmunoloxía. A nota será tida en conta para a terceira 
avaliación. 



 

 

  
  
  

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
    

● Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas: A nota final será nota media das dúas primeiras 
avaliacións. A nota da terceira avaliación servirá para subir esa nota media pero en ningún caso 
baixará a nota do alumnado. 
 

● Alumnado coa 1ª ou 2ª avaliación suspensas: Aprobando a 3ª avaliación, aprobará a asignatura. 
 

● Alumnado coa 1ª e a 2ª avaliacións suspensas: Independentemente do resultado que teña na 3ª 
avaliación suspenderá a avaliación ordinaria, tendo que volver a presentarse na extraordinaria. 

 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

O alumnado realizará unha proba dos contidos da primeira e segunda avaliación. Considerarase aprobado 
o alumnado que obteña como mínimo un 5 en dita proba. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de 
avaliación: 

 

Criterios de 
cualificación: 

 



 

 

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación: 

 

 



Curso:   2º Bach. E (BI)

Materia:  Bioloxía

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

Vanse desenvolver todos os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias.

A maioría dos contidos xa foran explicados antes do 12 de marzo. Os únicos estándares que se impartiron 
on line foron: 
BB3.5.2. Resolve exercicios prácticos de replicación, transcrición e tradución, e de aplicación do código xenético. 
BB3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as técnicas desenvolvidas nos procesos de manipulación xenética 
para a obtención de organismos transxénicos. 
BB3.9.1. Recoñece e indica os descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano e as súas aplicacións en 
enxeñaría xenética, e valora as súas implicacións éticas e sociais. 

BB3.7.2. Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas especies. 

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

Actividades 
• Exercicios de desenvolvemento dos contidos.
• Informe de prácticas (feitas antes do 12 de marzo)
• Traballo de investigación.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Para  o  desenvolvemento  dos  temas  impartidos  on  line  o  alumnado
consultará o material incorporado pola profesora á plataforma Classroom
(documentos,  presentacións,  vídeos,  exercicios,  tarefas  para  entregar,
etc).
Tamén se incorporarán a citada plataforma as solucións das actividades
cando sexa pertinente.
Realizaranse vídeoconferencias periódicas para solventar as dúbidas e 
problemas que poidan xurdir.

Materiais e recursos

• Ordenador ou outro dispositivo que permita realizar as actividades
anteriormente descritas. 

• Visualización de vídeos, realización de actividades on line 
autocorrexibles e de documentos e presentacións elaborados pola
profesora, páxinas web, etc.



Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

• Probas específicas
• Análise traballo individual
• Análise informe prácticas

En abril realizarase unha proba on line sobre materia impartida antes da suspensión 
das clases presenciais. A nota terase en conta para a terceira avaliación

En maio realizaranse probas on line de recuperación para os alumnos que teñan 
suspensas a primeira e/ou a segunda avaliación.

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

• Probas específicas (on line)
• Análise informe de prácticas
• Análise traballo investigación

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

• Aos  alumnos coas dúas primeiras avaliacións aprobadas se  lles  fará a  media  e a  nota  da
terceira  avaliación  soamente  servirá  para  mellorar  a  cualificación  obtida  nas  dúas  primeiras
avaliacións.

• Aos alumnos con algunha avaliación suspensa se lles fará una proba on line para recuperar (no
mes de maio) e poder mellorar a nota.
Se  o  resultado  é  5  ou  superior,  superarán  a  materia  e  a  nota  obtida  servirá  para  mellorar  a
cualificación final, no seu caso. 
Se non aproban unha das avaliacións pero os resultados do traballo da terceira avaliación é positivo,
superarán a materia.
En caso contrario deberán presentarse á avaliación extraordinaria.

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro

Teranse en conta soamente os contidos impartidos antes do 12 de marzo.
Se realizará unha proba específica na que será necesario obter como mínimo un 5 para obter unha 
cualificación positiva.



Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



 

 
 
 
 
 

Curso: 2º BACHARELATO 

Materia: XEOLOXÍA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

 

CONTIDOS 
 
 

Bloque 9. Xeoloxía de España 
 
 

XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de España identificando os principais dominios sobre mapas 
físicos e xeolóxicos. 

 
XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e utiliza a 
tecnoloxía da información para interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da 
península, as illas e os mares que as rodean. 

 
XB9.3.1. Coñece e enumera os principais acontecementos xeolóxicos que aconteceron no planeta, que 
estean relacionados coa historia de Iberia, as Baleares e as Canarias. 

 
XB9.4.1. Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou comunidade autónoma) cos principais dominios 
xeolóxicos, a historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas. 

 
XB10.1.1. Utiliza o material de campo (martelo, caderno, lupa e compás). 

 
XB10.2.1. Le mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías aéreas e imaxes de satélite, que contrasta coas 
observacións no campo. 

 
XB10.3.1. Coñece e describe os principais elementos xeolóxicos do itinerario. 

XB10.3.2. Observa e describe afloramentos da zona. 

XB10.3.3. Recoñece e clasifica mostras de rochas, minerais e fósiles da zona. 

XB10.5.1. Reconstrúe a historia xeolóxica da rexión e identifica os procesos activos. 



 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

Aínda que non se desenvolveron todos os contidos e estándares de aprendizaxe reflectidos na 
programación académica do curso 2019/2020 consideramos que se traballaron todas as 
competencias clave co resto do currículo da materia. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

Traballos en grupo e individuales de repaso das avaliacións anteriores 
e de materia nova . 
Clases por videoconferencia semanais de apoio e resolución de 
dubidas. 
Elaboración de temas do curriculum tutorizados polo profesor con 
dinámicas de traballo adquiridas dende o principio de curso. 
Cuestionarios on line de seguimeto de tarefas semanais. 
Acaderemos todos os contidos, estándares de parendizaxe e 
competencias dos boques 

 
Bloque 7. Riscos xeolóxicos 
Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Dado que todo o noso alumnado conta con conexión, a metodoloxía 
será a mesma para todos. 

 
Dende o inicio de curso o noso alumnado emprega a plataforma de 
xestion de Proxectos Trello, que nos permite a total comunicación 
alunado vs profesor e a teledocencia en formato dixitat e de xeito 
telemático. 

 
Impartiránse clases por videoconferencia co obxectivo de explicar os 
contidos, aclarar dúbida e tutorizar os traballos do alumnado, etc. 

 
Google Drive emprégase dende principio de curso para a elaboración 
de probas on line, traballos e seguimento do alumnado. 

 
A Rede Social Instagran e a conta @xeoeiesocastro2 e outra das 
plataformas de publicación de contidos elaborados polo alumnado 
relacionada co curriculum da asignatura e unha ferramenta de 
comunicación e motivación do grupo. 

 
Contamos con un grupo de whatsapp para dar avisos e establecer 
conexións no caso necesario. 



 

 

 
 
 
 

Materiais e recursos 

Ordenador ou outro dispositivo que permita realizar as actividades 
anteriormente descritas. 
Tutoiales de xestión de Trello. 
Páxinas web, videos, pesentacións,e outros materiais de elaboración 
propia. 
Cuestionatrios. 
Actividades interactivas. 
Contas educativas en Redes Sociais. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
 
- Realización examen on line sobre Historias Xeolóxicas 

 
- Probas de control formularios google drive sobre o temario desenvolvido ata esa 

data. 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
 
- Realización cuestionarios on line,e /ou proba oral por videoconferencia. 

 
- Traballos en grupo sobre o desarollo dos temas do currriculum tutorizados polo 
profesosor a través da palataforma de proxectos Trello. 

 
_ Elaboración de unha Historia Xeolóxica en formato online. 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
 
● Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas: A nota final será nota media das dúas primeiras 
avaliacións. A nota da terceira avaliación servirá para subir esa nota media pero en ningún caso baixará a 
nota do alumnado. 

 
● Alumnado coa 1ª ou 2ª avaliación suspensas: Aprobando a 3ª avaliación, aprobará a asignatura. 

 
● Alumnado coa 1ª e a 2ª avaliacións suspensas: Independentemente do resultado que teña na 3ª 
avaliación suspenderá a avaliación ordinaria, tendo que volver a presentarse na extraordinaria. 



 

 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

O alumnado realizará unha proba dos contidos da primeira e segunda avaliación. Considerarase aprobado 
o alumnado que obteña como mínimo un 5 en dita proba. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 
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Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 

     IES do Castro 
 

 

Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás familias  

O profesorado informará ao alumnado empregando a 

mesma canle pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  
A información será publicada na páxina web, na aula virtual 
e darase un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

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. 
 
 

 
 



Curso:  1ºda ESO 

Materia: EDUCACIÓN FÍSICA  

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver 

C:Bloque 4 (Os xogos e as actividades deportivas): Deportes colectivos, :Balonmán;Actividades físicas 
na Natureza:Introducción a orientación; A Marcha(Sendeirismo);. 

  

Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as 

regras e as normas establecidas. 

 Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter vantaxe na práctica das actividades físico -deportivas 

de de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas, respectando o regulamento. 

 Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou 

de colaboración-oposición facilitadas. 

 Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións facilitadas de co laboración, 

oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

 Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión en contornas non estables e técnicas básicas de 

orientación. 

CP:Aprender a Aprender (CAA).Competencias Sociais eCívicas (CSC).Capacidades Motrices.Sentido da 
Iniciativa e Espírito Emprendedor (CSIEE). 
 
C:Bloque 2 (Actividades físicas, artísticas-expresivas):A expresión do noso corpo. Ritmo e Expresión. 

 
 Utiliza técnicas corporais básicas, combi-nando espazo, tempo e intensidade. 

 

 Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo. 
 

 Colabora na realización de bailes e danzas. 
 

 Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando 
actitudes de esforzo e superación, adecuado á súa idade. 

 

CP:Conciencia e Expresións Culturais (CCEC).Competencias Sociais eCívicas (CSC). Capacidades 
Motrices. Aprender a Aprender ( CAA). 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades: 
 Actividades Físicas :Exercicios para realizar na casa( de Fuerza, velocidade, Resistencia, Flexibilidade, Coordinación); 
Ioga;  Danzas. 

Actividades Teóricas: Traballos; Estudio teoría. . Plans para estar en forma seguindo as nosas propostas e/ou seguindo 
as suas innovadoras ou individualizadas.  
 

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 
 

A metodoloxía ha de estar encamiñada a que o alumno, dunha forma lúdica, consiga melloras corporais e amplíe o 

seu campo relacional a través da incorporación de novos coñecementos. O traballo do alumno axustarase ás súas 

propias posibilidades esixíndoselle un progreso persoal, polo que os mecanismos de aprendizaxe deben ser o 

suficientemente flexibles. O método de aprendizaxe será, nun principio, un ensino dirixido na cal o alumno poida 

desenvolver criterios e formas de actuación, e en xeral que estimule o desenvolvemento  da súa personalidade e dunha 

conduta autónoma e creativa, e logo ir paulatinamente dando ao alumno maior autonomía, 

asignándolle tarefas e encamiñándolle a un descubrimento guiado. 

 
 
 

Non temos alumnado sen conectividade 

 

Materiais e recursos:  
 
  Aula virtual; correo eletrónico ; Servicios dixitais educativos( videoconferencias Webex); apuntes; fotocopias.  

 

 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e cualificación 
Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 12 de marzo : 

Ámbito actitudinal 30%·  : 

   Actitude, puntualidade, esforzo,falta de material.  ·       

  Ámbito procedimental; 50%:·      

    Probas de condición física; 

Probas prácticas:das diferentes unidades didácticas  

 
 
 

 
 
 



Traballos prácticos: organización de torneos, arbitraxe… 

Ámbito conceptual : 20% :  

- Probas e exámes  teóricos. 

Diario do alumno/a:Diario do alumno/a:Recollida dos aspectos básicos das sesións.  

Traballos teóricos  

 

Avaliación de contidos desenvolvidos despois do 12 de marzo: 

 

Ámbito conceptual : 

Exámes teóricos: recuperacións 
 
Traballos teóricos : recuperacións, e suba da nota 
 
Traballos prácticos : grabacións... 

 

  
 
 

 
 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
                                                 1ª + 2ª av. = 90% da cualificación final 
 
                                                      3ª av.= 10%  da cualificación final 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 



Están todos aprobados. De todos xeitos, a convocatoria extraordinaria de setembro cualificarase mediante unha proba 

obxectiva xeral dos contidos desenvolvidos de tipo práctico ou teórico, ou ben de tipo mixto (práctico-teórico). Dita proba 

obxectiva poderá ser sustituda por un traballo escrito a máquina de, alo menos  50 páxinas, sempre que houbese acordo 

entre o alumno e o profesor que lle imparteu a asignatura. 

 

 

Alumnado de materia pendente 

                                                               Non temos alumnado pendente  

  

  

 



 

 

 

 

 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 

   IES do Castro 
 

 
 
 
 
 

Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás familias  

O profesorado informará ao alumnado empregando a 
mesma canle pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  
A información será publicada na páxina web, na aula virtual 
e darase un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 



Curso: 2ºESO  

Materia: EDUCACIÓN FÍSICA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver 

 
C:Bloque 2 (Actividades físicas, artísticas-expresivas):A expresión do noso corpo.Bailes e danzas do mundo. 
 

 E:Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade;Crea e 
pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado de baixa 

dificultade;Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas sinxelas, adaptando a súa execución á 
dos seus compañeiros e das súas compañeiras. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades 
físicas e as coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 
 

.CP:Conciencia e Expresións Culturais (CCEC).Competencias Sociais eCívicas (CSC).Competencia 
Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT). Capacidades Motrices 
 
 
 

C:Bloque 4 (Os xogos e as actividades deportivas): Deportes colectivos, :Balonmán;Actividades 
físicas na Natureza: A orientación.Sendeirismo. 

. 
E:Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-

deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. Explica e pon en práctica técnicas de 
progresión nos contornos non estables e técnicas básicas de orientación, regulando o esforzo en función 
das súas posibilidades.Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de actividades 
físico-deportivas axeitadas a súa idade.Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante 

como no de espectador/a.Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e 
as normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos  
 

CP:Aprender a Aprender (CAA).Competencias Sociais eCívicas (CSC).Capacidades Motrices. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



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

no seu caso, ampliación)  

ActividadeS  
Actividades Físicas :Exercicios para realizar na casa( de Fuerza, velocidade, 
Resistencia, Flexibilidade, Coordinación); Ioga;  Danzas. 
Actividades Teóricas: Traballos; Estudio teorías.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía ha de estar encamiñada a que o alumno, dunha forma lúdica, 

consiga melloras corporais e amplíe o seu campo relacional a través da 

incorporación de novos coñecementos. O traballo do alumno axustarase ás 

súas propias posibilidades esixíndoselle un progreso persoal, polo que os 

mecanismos de aprendizaxe deben ser o suficientemente flexibles. O método 

de aprendizaxe será, nun principio, un ensino dirixido na cal o alumno poida 

desenvolver criterios e formas de actuación, e en xeral que estimule o 

desenvolvemento da súa personalidade e dunha conduta autónoma e creativa, 

e logo ir paulatinamente dando ao alumno maior autonomía, 

asignándolle tarefas e encamiñándolle a un descubrimento guiado. 

 

                       Non temos alumnado sen conectividade. 

Materiais e recursos 
  Aula virtual; correo eletrónico ; Servicios dixitais educativos( videoconferencias 
Webex); apuntes; fotocopias  
 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e cualificación 
Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 12 de marzo : 

Ámbito actitudinal 30%·  : 

   Actitude, puntualidade, esforzo,falta de material.  ·       

 

   Ámbito procedimental; 50%:·      

    Probas de condición física; 

Probas prácticas:das diferentes unidades didácticas  

Traballos prácticos: organización de torneos, arbitraxe… 

 

Ámbito conceptual : 20% :  

- Probas e exámes  teóricos. 

 
 
 

 
 
 



Diario do alumno/a:Diario do alumno/a:Recollida dos aspectos básicos das sesións 

Traballos teóricos  

 

Avaliación de contidos desenvolvidos despois do 12 de marzo:  
 
 
Ámbito conceptual : 
 
Exámes teóricos: recuperacións 
 
Traballos teóricos : recuperacións, e suba da nota 
 
Traballos prácticos : grabacións... 
 

 
 
 

 
 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
1ª + 2ª av. = 90% da cualificación final 
 
3ª av.= 10%  da cualificación final 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

 
           A convocatoria extraordinaria de setembro cualificarase mediante unha proba obxectiva xeral dos contidos 

desenvolvidos de tipo práctico ou teórico, ou ben de tipo mixto (práctico-teórico). Dita proba obxectiva poderá ser 

sustituda por un traballo escrito a máquina de, alo menos  50 páxinas, sempre que houbese acordo entre o alumno e o 

profesor que lle imparteu a asignatura. 

 

 

Alumnado de materia pendente 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

      
 

 
 

 
 

 

 
Non temos. 

 

                                                                                                                                                                   

 
 

 



 
 

 
 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 

   IES do Castro 

 
 

 
 
 

 

Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás familias  

O profesorado informará ao alumnado empregando a 

mesma canle pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  
A información será publicada na páxina web, na aula virtual 

e darase un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 

 



Curso: 3ºESO  

Materia: EDUCACIÓN FÍSICA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver 

C:Bloque 4 (Os xogos e as actividades deportivas): Deportes colectivos ( fútbol, voleyl, 

floorball);Actividades físicas na Natureza: Sendeirismo; A Orientación. 
 

 E: Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades fís ico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. . 

 Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, 
respectando as regras e normas establecidas. 

 Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 

 Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables e técnicas básicas de 
orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas  
posibilidades. 

 Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, 
amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e superación.  

 Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

CP:Conciencia e Expresións Culturais (CCEC).Competencias Sociais e Cívicas (CSC).Competencia 
Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT).Aprender a aprender(CAA). 
Capacidades Motrices 
C:Bloque 2 (Actividades físicas, artísticas-expresivas):A expresión do noso corpo. A expresión corporal; Ritmo e 
expresión. 
 

 Identifica as características das activida-des físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que 
poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

 Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

 Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado .  
           adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CP:Conciencia e Expresións Culturais (CCEC).Competencias Sociais e Cívicas (CSC). Aprender a 
aprender(CAA).Capacidades Motrices. 
 
 
 

 
 
 

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



no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades Físicas :Exercicios para realizar na casa( de Fuerza, velocidade, Resistencia, 
Flexibilidade, Coordinación); Ioga;  Danzas. 

Actividades Teóricas: Traballos; Estudio teorías. Plans para estar en forma seguindo as 
nosas propostas e/ou seguindo as suas innovadoras ou individualizadas.  
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía ha de estar encamiñada a que o alumno, dunha forma lúdica, consiga 

melloras corporais e amplíe o seu campo relacional a través da incorporación de novos 

coñecementos. O traballo do alumno axustarase ás súas propias posibilidades 

esixíndoselle un progreso persoal, polo que os mecanismos de aprendizaxe deben ser o 

suficientemente flexibles. O método de aprendizaxe será, nun principio, un ensino 

dirixido na cal o alumno poida desenvolver criterios e formas de actuación, e en xeral 

que estimule o desenvolvemento da súa personalidade e dunha conduta autónoma e 

creativa, e logo ir paulatinamente dando ao alumno maior autonomía, 

asignándolle tarefas e encamiñándolle a un descubrimento guiado. 

Non temos alumnado sen conectividade. 

 

Materiais e recursos 
Aula virtual; correo eletrónico ; Servicios dixitais educativos( videoconferencias Webex); 

apuntes; fotocopias 

 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e cualificación 
Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 12 de marzo : 

Ámbito actitudinal 30%·  : 

   Actitude, puntualidade, esforzo,falta de material.  ·       

 

   Ámbito procedimental; 50%:·      

    Probas de condición física; 

Probas prácticas:das diferentes unidades didácticas  

Traballos prácticos: organización de torneos, arbitraxe… 

 

Ámbito conceptual : 20% :  

 
 
 

 
 
 



- Probas e exámes  teóricos. 

Diario do alumno/a:Diario do alumno/a:Recollida dos aspectos básicos das sesións 

Traballos teóricos  

 

Avaliación de contidos desenvolvidos despois do 12 de marzo: 
 
Ámbito conceptual : 10% 
 
Exámes teóricos: recuperacións 
 
Traballos teóricos : recuperacións, e suba da nota 
 
Traballos prácticos : grabacións... 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
                                      1ª + 2ª av. = 90% da cualificación final 
 
                                      3ª av.= 10%  da cualificación final 
 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 



 

 

 

Non temos alumnos pendentes  

           A convocatoria extraordinaria de setembro cualificarase mediante unha proba obxectiva xeral dos contidos 

desenvolvidos de tipo práctico ou teórico, ou ben de tipo mixto (práctico-teórico). Dita proba obxectiva poderá ser 

sustituda por un traballo escrito a máquina de, alo menos  50 páxinas, sempre que houbese acordo entre o alumno e o 

profesor que lle imparteu a asignatura. 

 

 

Alumnado de materia pendente 
 



 

  

.      

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSCA 

IES do Castro 

 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase            
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.   

 



 
 
 
 

Curso: 4º da ESO 

Materia:EDUCACIÓN FÍSICA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

C: BLOQUE 2  (Actividades físicas artísticoexpresivas)  
Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os elementos de execución e as 
técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na creatividade e na 
desinhibición- 
Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artísticoexpresivas, combinando os 
compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais persoas. 
Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, achegando e aceptando 
propostas. 
CP: Conciencia e Expresións Culturais (CCEC). Competencias Sociais eCívicas (CSC).  
 
C: BLOQUE 4   (Os xogos e as actividades deportivas): Deportes colectivos: Fútbol sala; Deportes 
individuais: Badminton nivel medio; Actividades físicas na Natureza: Orientación, Sendeirismo. 
Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e as 
compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións colectivas.  
Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, priorizando a súa seguridade 
persoal e colectiva. 
Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de colaboración-oposición, 
intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo o obxectivo colectivo de obter situacións 
vantaxosas sobre o equipo contrario. 
Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibilidades de éxito, en 
relación con outras situacións. 
 Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os procesos que están implicados 
nelas. 
Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando as 
características de cada participante e os factores presentes no contorno. 
Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e as 
compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións colectivas.  
Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, priorizando a súa seguridade 
persoal e colectiva. 
Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en relación coa forma de vida nel.  
Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida. 
Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 
CP: Aprender a Aprender (CAA). Competencias Sociais eCívicas (CSC). Sentido de Iniciativa e Espírito 
Emprendedor (CSIEE). 
 
 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 



 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades Físicas: Ejercicios para realizar na casa (Forza, Resistencia; 
Flexibilidade, Coordinación; Ioga; Baile. 
Actividades Teóricas: Traballos; Estudio teoría. Plans para estar en 
forma seguindo as nosas propostas e/ou seguindo as suas innovadoras 
ou individualizadas.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía ha de estar encamiñada a que o alumno, dunha forma 
lúdica, consiga melloras corporais e amplíe o seu campo relacional a 
través da incorporación de novos coñecementos. O traballo do alumno 
axustarase ás súas propias posibilidades esixíndoselle un progreso 
persoal, polo que os mecanismos de aprendizaxe deben ser o 
suficientemente flexibles. O método de aprendizaxe será, nun principio, 
un ensino dirixido na cal o alumno poida desenvolver criterios e formas 
de actuación, e en xeral que estimule o desenvolvemento da súa 
personalidade e dunha conduta autónoma e creativa, e logo ir 
paulatinamente dando ao alumno maior autonomía, 
asignándolle tarefas e encamiñándolle a un descubrimento guiado. 
 
Non temos alumnado sen conectividade 

Materiais e recursos 
Materias prácticos por medio de enlaces relacionados coa acitiviade 
física saudable ou arquivos PDF  ós seus correos eletrónicos ou wasap. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 12 de marzo : 
 
Ámbito actitudinal 30%: 
 
Actitude, puntualidade, esforzo,falta de material.  
 
Ámbito procedimental; 50%:  
  

●  Probas de condición física; 
●  Probas prácticas: Das diferentes unidades didácticas  
●  Traballos prácticos: Organización de torneos, arbitraxe… 

 
Ámbito conceptual : 20%: 
 
Probas e exámes  teóricos. 

Diario do alumno/a: Recollida dos aspectos básicos das sesións. 
Traballos teóricos  



 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Ámbito conceptual : 
  
Traballos teóricos : Para a suba da nota 
  
Traballos prácticos : Para a suba da nota. Grabacións. Presentacións de plans de 
ejecicio físico con descripcións, fotos e/ou dibuxos.  
 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 1ª + 2ª av. = 90% da cualificación final 
  
 3ª av.= 10%  da cualificación final 
 
 
 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

Están todos/as aprobados. Non suspendeu ninguén na 1ª e na 2ª avaliación. En todo caso a convocatoria 
extraordinaria de setembro cualificarase mediante unha proba obxectiva xeral dos contidos desenvolvidos 
de tipo práctico ou teórico, ou ben de tipo mixto (práctico-teórico). Dita proba obxectiva poderá ser 
sustituda por un traballo escrito a máquina de, alo menos  50 páxinas, sempre que houbese acordo entre 
o alumno e o profesor que lle imparteu a asignatura. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: NON TEMOS ALUMNADO PENDENTE 
 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Educación Física   

IES do Castro 

 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase            
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.  

 



 
 
 
 

Curso:  1º BACHARELATO 

Materia: EDUCACIÓN FÍSICA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

C: BLOQUE 4   (Os xogos e as actividades deportivas): Deportes colectivos: Baloncesto; Deportes 
individuais: Badminton nivel perfecionamiento. 

● Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e 
as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións colectivas.  

● Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan aos seus 
intereses. Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con respecto á persoa 
adversaria, nas actividades de oposición. 

●  Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables, analizando os 
aspectos organizativos necesarios. 

● Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo. 
● Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas nas que se produce colaboración ou 

colaboración-oposición, e explica a achega de cadaquén. 
● Desempeña as funcións que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas postos en 

práctica para conseguir os obxectivos do equipo. 
● Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas actividades físico-deportivas desenvolvidas. 
● Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de colaboración-oposición, adaptándoas ás 

características das persoas participantes.  
● Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en relación coa forma de vida 

nel.  
● Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida. 
● Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 
● Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan aos seus 

intereses.  
CP: Aprender a Aprender (CAA). Competencias Sociais eCívicas (CSC). Sentido de Iniciativa e Espírito 
Emprendedor (CSIEE). 
 
C: BLOQUE 2  (Actividades físicas artísticoexpresivas) Acrosport 

● Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das composicións ou montaxes artísticas 
expresivas.  

● Representa composicións ou montaxes de expresión corporal individuais ou colectivas, axustándose 
a unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva.  

● Adapta as súas accións motoras ao sentido do proxecto artístico expresivo. 
CP: Conciencia e Expresións Culturais (CCEC) 

 

 
 
 
 



 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades Físicas: Ejercicios para realizar na casa (Forza, Resistencia; 
Flexibilidade, Coordinación; Ioga; Baile. 
Actividades Teóricas: Traballos; Estudio teoría; Plans para estar en forma 
seguindo as nosas propostas e/ou seguindo as suas innovadoras ou 
individualizadas.  
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía ha de estar encamiñada a que o alumno, dunha forma 
lúdica, consiga melloras corporais e amplíe o seu campo relacional a 
través da incorporación de novos coñecementos. O traballo do alumno 
axustarase ás súas propias posibilidades esixíndoselle un progreso 
persoal, polo que os mecanismos de aprendizaxe deben ser o 
suficientemente flexibles. O método de aprendizaxe será, nun principio, 
un ensino dirixido na cal o alumno poida desenvolver criterios e formas de 
actuación, e en xeral que estimule o desenvolvemento da súa 
personalidade e dunha conduta autónoma e creativa, e logo ir 
paulatinamente dando ao alumno maior autonomía, 
asignándolle tarefas e encamiñándolle a un descubrimento guiado. 
 
 
Non temos alumnado sen conectividade. 
 

Materiais e recursos 
Materias prácticos por medio de enlaces relacionados coa acitiviade física 
saudable ou arquivos PDF ós seus correos eletrónicos ou wasap. 
 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 12 de marzo : 
 
Ámbito actitudinal 30%: 
Actitude, puntualidade, esforzo, falta de material.  
 
Ámbito procedimental; 50%:  

●  Probas de condición física; 
●  Probas prácticas: Das diferentes unidades didácticas  
●  Traballos prácticos: Organización de torneos, arbitraxe… 

 
Ámbito conceptual : 20%: 
 Probas e exámes  teóricos. 

Diario do alumno/a: Recollida dos aspectos básicos das sesións. 
Traballos teóricos  

 



 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Ámbito conceptual : 
  
Traballos teóricos : Para a suba da nota 
  
Traballos prácticos : Para a suba da nota. Grabacións. Presentacións de plans de 
ejecicio físico con descripcións, fotos e/ou dibuxos. 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
 1ª + 2ª av. = 90% da cualificación final 
  
 3ª av.= 10%  da cualificación final 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

Están todos/as aprobados. Non suspendeu ninguén na 1ª e na 2ª avaliación. En todo caso a convocatoria 
extraordinaria de setembro cualificarase mediante unha proba obxectiva xeral dos contidos desenvolvidos 
de tipo práctico ou teórico, ou ben de tipo mixto (práctico-teórico). Dita proba obxectiva poderá ser sustituda 
por un traballo escrito a máquina de, alo menos  50 páxinas, sempre que houbese acordo entre o alumno e 
o profesor que lle imparteu a asignatura. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación:  
NON TEMOS ALUMNADO PENDENTE 
 
 
 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Debuxo  

IES do Castro 

 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase            
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.   

 



 
 
 
 

Curso:  1ºESO 

Materia: Ed. Plástica, visual e audiovisual 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

Nos grupos A e B:  

Dentro do bloque 2. Debuxo xeométrico.Tema 7. Polígonos 
 

  -    Construción de polígonos regulares inscritos nunha circunferencia.  

            Estándar de aprendizaxe: 

- Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos nunha circunferencia. 

CCEC   CMCCT 

 

Nos grupos C e D: 
 
Dentro do bloque 2. Debuxo xeométrico.Tema 7. Polígonos  

Contidos :  

- Liñas e puntos notables dos triángulos. Alturas, medianas, bisectrices e mediatrices dos triángulos. 

Estándar de aprendizaxe: Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro de calquera triángulo, 
construíndo previamente as medianas, as bisectrices ou as mediatrices correspondentes.  

CCEC  CAA  CSIEE   CMCCT 

 

Dentro do bloque 1. Expresión plástica . Tema 3 A cor.  

Non se traballarán as técnicas húmidas ( témperas, tintas, ni acuarelas) únicamente si parte do alumnado 
quere empregalos voluntariamente nos seus traballos na casa.  

Estándar de aprendizaxe: Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, 
esponxas, goteos, distintos graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades 
expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas visuais cromáticas 

CCL     CSC      CCEC 

 



 

 

 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recuperación, reforzo e repaso. Realización e envío das 
prácticas que non foron entregadas anteriormente mediante unha foto o 
escaneo da lámina. O alumnado terá na Aula Virtual e en Google Drive o 
material necesario para repasar e facer estes traballos. Así mesmo haberá 
una lista das láminas numeradas para poder organizarse.  
 
Reforzo do uso da escuadra e o cartabón para o trazado de rectas 
paralelas e perpendiculares.(Vídeo) 
 
Actividades de ampliación. Realización das actividades dentro da 
programación que resultan máis motivadoras e creativas como traballos 
prácticos sobre o tema da cor, composición, e técnicas de expresión 
plástica entre elas; circulo cromático de seis cores, gama de cálidos e 
fríos, arco iris, retrato cubista con cores fundamentais. Realización de 
unha ilustración sobre un texto (actividade interdisciplinar) deseño dun 
azulexo, de carteis, collage, etc...  
Se realizarán algúns cuestionarios sobre os contidos teóricos expuestos.  
Se analizarán algunos movementos artísticos, así como do uso que fan 
algunos artistas plásticos dos elementos artísticos estudiados e  aplicados 
nas actividades dirixidas ao alumnado.  
 
Deseñaránse actividades onde se faga un aproveitamento didáctico dos 
recursos tecnolóxicos e informáticos adaptados o nivel do alumnado: 
cuestionarios, vídeos, aplicacións de internet, visita virtual aos museos, 
xogos, pasatempos, etc... 
 
E por último analizaránse os recursos do cómic como medio de expresión 
e comunicación propoñendo un exercicio práctico para poñelos en 
práctica. 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Envío de correos coas actividades a desenvolver semanalmente marcando 
un prazo flexible da entrega.  
Explicacións na Aula Virtual e Google Drive con documentos de texto 
(formato pdf) e apoiadas con exemplos de imáxes, gráficos e vídeos.  
Consulta de dúbidas e comunicación de incidencias polo correo 
electrónico cos profesores.  
Entrega de exercicios aos profesores telematicamente, ben polo correo 
electrónico, por Google Drive o a traveso da Aula Virtual. 
Comunicación dos profesores ao titor/titora do seguimento das actividades 
do alumnado.  
 



 

Materiais e recursos 
 

Na Aula Virtual e Google Drive o alumnado ten os temas (formato pdf) e a 
explicación das actividades realizadas durante todo o curso, tanto as da 1ª 
e 2ª avaliación para repaso ou reforzo como as realizadas despois da 
suspensión das clases.  
 
Conta ademáis cunha lista de traballos que vaise actualizando para facer 
un seguimento de todas as actividades e ter organizado o traballo.  
 
Cóntase con varios tipos de recursos como presentacións, documentos e 
cuestionarios para traballar os contidos teóricos. 
Aunque básicamente se realizarán actividades prácticas con materiais de 
debuxo variados, se flexibilizará na técnica e o material a empregar según 
a disponibilidade do alumnado, usando os materiais máis comúns e 
dispoñibles na casa.Se traballará preferentemente en láminas ou no seu 
defecto en folios brancos. 
  

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

1º avaliación. Para a obtención da nota tíveronse en conta tres aspectos establecidos nos seguintes 
porcentaxes: 

● EXAMES que contou o 40% da nota  
● LÁMINAS que contou o 40% da nota. Para a obtención da nota  dos traballos fíxose a media 

das láminas traballadas en ese trimestre. As láminas non presentadas teñen a nota de cero. 
● OBSERVACIÓN E ANOTACIÓNS DIARIAS DO ALUMNADO será o 20% da nota da 

avaliación. Conforman este apartado os aspectos recollidos na programación.  
 

Actividades de recuperación da 1º avaliación:  
● Realización e entrega das láminas non presentadas  
● Exame de recuperación realizado despois das vacacións de Nadal  

 
 
 
2º avaliación, tivéronse en conta dous aspectos dado que o exame programado non puido facerse 
pola suspensión das clases: 
 

● LÁMINAS, que contou o 80% da nota. Para a obtención da nota dos traballos fíxose a media 
das láminas entregadas nese trimestre. As láminas non presentadas teñen a nota de cero. 

 
● OBSERVACIÓN E ANOTACIÓNS DIARIAS DO ALUMNADO foi o 20% da nota da avaliación. 

Conforman este apartado os aspectos recollidos na programación.  

Avaliación de  



 

contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo 

Polos traballos telemáticos.  
Tamén se pode modificar (recuperar) a nota da 1ª e da 2ª avaliación polos traballos 
telemáticos. 
 
 
 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
A cualificación final será o promedio das dúas primeiras avaliacións, poidendo ser superior a este promedio 
se os traballos telemáticos foron entregados e feitos con calidade. 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

No caso de que sexa posible a presenza física, por entrega de traballos e exames, como se indica na 
programación. 
No caso contrario, por entrega telemática de traballos. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Como xa se indica na programación, neste curso non hai alumnos que 
teñan pendente a materia, xa que, ou ben a aprobaron, ou titularon en 
Secundaria coa Plástica pendente, ou cambiaron de centro. 

 

  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Debuxo  

IES do Castro 

 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase            
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.   

 



 
 
 
 

Curso:  3ºESO 

Materia: Ed. Plástica, visual e audiovisual 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

Nos grupos A e B ( Non bilingüe) e C: 

Dentro do Bloque “ DEBUXO TÉCNICO”. Tema12. Sistemas de representación 

 Representación obxectiva de sólidos. 

Introdución aos sistemas de medida e sistemas perspectivos. 

Vistas diédricas dun sólido. 

Introdución ás axonometrías e ás súas características. 

Axonometría cabaleira aplicada a volumes sinxelos. 

Axonometría isométrica aplicada a volumes sinxelos. 

 
Estándares de aprendizaxe:  

- Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas. 

- Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de 
redución sinxelos. 

- Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, utilizando correctamente a escuadra e o cartabón para o 
trazado  

                              CMCCT  CCEC 

Nos grupos A e B (bilingüe): 

. O mesmo tema 12 do Bloque “ DEBUXO TÉCNICO” . Sistemas de representación 

. Bloques 9 e 10: Tanxencias e curvas técnicas 

Estándares de aprendizaxe:  
 

-  Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente as ferramentas. 
-  Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias e rectas, utilizando adecuadamente as 

ferramentas. 
-  Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o diámetro maior. 
-  Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os diámetros coñecidos. 
-  Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro e seis centros. 

                              CA    CMCCT  CSIEE 



 

 

 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recuperación, reforzo e repaso. Realización e envío das 
prácticas que non foron entregadas anteriormente mediante unha foto o 
escaneo da lámina. O alumnado terá na Aula Virtual e en Drive o material 
necesario para repasar e facer estes traballos. Asemade, haberá unha 
lista das láminas numeradas para organizar o traballo.  
 
Otros reforzos de temas xa vistos.  
Repaso do tema da cor e cuestionario para contestar.  
Repaso do uso da escuadra e cartabón para o trazado de rectas paralelas 
e perpendiculares.  
 
Actividades de ampliación. Realización das actividades dentro da 
programación que resulten máis motivadoras e creativas como o tema da 
linguaxe audiovisual.  Se realizan algúns cuestionarios sobre os contidos 
teóricos expuestos e propoñen actividades prácticas aproveitando o uso 
das tecnoloxías e recursos informáticos para a súa realización, deixando 
sempre a posibilidade de facelo por otros medios no caso de non dispoñer 
de ditos recursos, como a realización dun stop motion, un storyboard,  un 
flick book o un debuxo de animación sinxelo.  
 
No tema das redes modulares se traballa tanto en papel ( lámina o folio) 
con instrumentos de debuxo como en aplicacións informáticas 
(educaciónplastica.net_ estructuras modulares bidimensionales) e se 
realiza un caleidociclo como unha aplicación tridimensional das redes 
modulares.  
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

● Envío de correos coas actividades a desenvolver semanalmente 
marcando un prazo flexible de entrega.  

● Explicacións na Aula Virtual  e Drive con documentos de texto 
(formato pdf) e apoiadas con exemplos de imáxes, gráficos e 
vídeos.  

● Consulta de dúbidas e comunicación de incidencias polo correo 
electrónico.  

● Entrega de exercicios aos profesores telematicamente nunha 
carpeta en Drive que cada alumno/a ten para uso individual e 
comparte co profesor/a o ben a través da Aula Virtual. 

● Comunicación do profesor/a ao titor/titora do seguimento das 
actividades do alumnado.  

 

Materiais e recursos 
 

O alumnado ten o material para traballar tanto na Aula Virtual  e como 
nunha carpeta de Drive os temas (formato pdf) e a explicación das 
actividades realizadas durante todo o curso (numeradas e en formato pdf), 



 

tanto as da 1ª e 2ª avaliación para repaso ou reforzo como as realizadas 
despois da suspensión das clases.  
 
Conta ademáis cunha lista de traballos que se vai actualizando para ir 
seguindo todas as actividades e ter organizado o traballo.  
 
Contarase con varios tipos de recursos como presentacións, documentos, 
vídeos e cuestionarios para traballar os contidos teóricos. Aunque 
básicamente se realizarán actividades prácticas con materiais de debuxo 
variados, se flexibilizará na técnica e o material a empregar según a 
disponibilidade do alumnado. Usando os materiais máis comúns e 
dispoñibles na casa, se traballará preferentemente en láminas ou no seu 
defecto en folios brancos.  No tema do audiovisual se poderá usar o 
teléfono móvil ou cámara para a realización dos traballos, e no caso de 
non contar con estos recursos pode facerse con debuxos.  

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

1º avaliación. Para a obtención da nota tíveronse en conta tres aspectos establecidos nos seguintes 
porcentaxes: 

● EXAMES, que contou o 40% da nota  
● LÁMINAS, que contou o 40% da nota. Para a obtención da nota dos traballos fíxose a media 

das láminas traballadas en ese trimestre. As láminas non presentadas teñen a nota de cero. 
● OBSERVACIÓN E ANOTACIÓNS DIARIAS DO ALUMNADO será o 20% da nota da 

avaliación. Conforman este apartado os aspectos recollidos na programación.  
 

Actividades de recuperación da 1º evaluación:  
● Realización e entrega das láminas non presentadas  
● Exame de recuperación realizado despois das vacacións de Nadal  

 
 
 
2º avaliación, tíveronse en conta so dous aspectos dado que o exame programado non puido facerse 
pola suspensión das clases: 
 

● LÁMINAS, que contou o 80% da nota. Para a obtención da nota dos traballos fíxose a media 
das láminas entregadas nese trimestre. As láminas non presentadas ten a nota de cero. 

 
● OBSERVACIÓN E ANOTACIÓNS DIARIAS DO ALUMNADO foi o 20% da nota da avaliación. 

Conforman este apartado os aspectos recollidos na programación.  
 

Avaliación de 
contidos 

 
 



 

desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo 

Polos traballos telemáticos.  
Tamén se pode modificar (recuperar) a nota da 1ª e da 2ª avaliación polos traballos 
telemáticos. 
 
 
 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
A cualificación final será o promedio das dúas primeiras avaliacións, poidendo ser superior a este promedio 
se os traballos telemáticos foron entregados e feitos con calidade. 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

No caso de que sexa posible a presenza física, por entrega de traballos e exames, como se indica na 
programación. 
No caso contrario, por entrega telemática de traballos. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Como xa se indica na programación, neste curso non hai alumnos que 
teñan pendente a materia, xa que, ou ben a aprobaron, ou titularon en 
Secundaria coa Plástica pendente, ou cambiaron de centro. 

  

  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Debuxo  

IES do Castro 

 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase            
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.   

 



 
 
 
 

Curso:  4ºESO 

Materia: Ed. Plástica, visual e audiovisual 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

Do bloque 2. Debuxo técnico: 
 
 6. Sistemas de representación: sistema diédrico, sistema axonométrico, perspectiva cabaleira, perspectiva 
cónica. 

     Estándares de aprendizaxe: 

 . Debuxa as vistas (o alzado, a planta e o perfil) de figuras tridimensionais sinxelas. 

.  Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e seleccionando o sistema de representación máis 
adecuado. 

.  Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado. 

CAA    CMCCT 

 

 

 

 

  

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia 

     Estándares de aprendizaxe:: 

.  Analiza os tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas, valorando os seus factores 
expresivos. 

 .  Realiza un story board a xeito de guión para a secuencia dunha película. 

CCEC    CSIEE 

 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 



 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Traballos: Deseño modular (azulexo), elaboración do plano da súa 
vivenda, medición e cálculo de superficies da mesma, elaboración dun 
autorretrato fotográfico, comentario sobre un cadro famoso na Historia 
da Pintura, visita virtual a un museo e elaboración dun traballo escrito 
sobre un/ha artista plástico/a. 
Recuperación de anteriores avaliacións: por entrega telemática de 
traballos.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Explicación e envío de bocetos por correo electrónico e Drive. Entrega 
dos traballos polas mesmas canles. 

Materiais e recursos imaxes, vídeos e titoriais de internet. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

1º avaliación. Para a obtención da nota tíveronse en conta tres aspectos establecidos nos seguintes 
porcentaxes: 

 
● LÁMINAS, que contou o 80% da nota. Para a obtención da nota dos traballos fíxose a media 

das láminas feitas nese trimestre. As láminas non presentadas teñen nota de cero. 
 

● OBSERVACIÓN E ANOTACIÓNS DIARIAS DO ALUMNADO foi o 20% da nota da 
avaliación. Conforman este apartado os aspectos recollidos na programación.  
 

Actividades de recuperación da 1º avaliación:  
● Realización e entrega das láminas non presentadas  

 
2º avaliación, Tivéronse en conta dous aspectos: 
 

● LÁMINAS, que contou o 80% da nota. Para a obtención da nota dos traballos fíxose a media 
das láminas entregadas nese trimestre.  

 
● OBSERVACIÓN E ANOTACIÓNS DIARIAS DO ALUMNADO foi o 20% da nota da 

avaliación. Conforman este apartado os aspectos recollidos na programación.  
 

Actividades de recuperación da 2º avaliación:  
 

● Realización e entrega telemática das láminas non presentadas ou con baixa cualificación..  

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
 despois do 12 
de marzo. 

 
 
Polos traballos telemáticos.  
Tamén se pode modificar (recuperar) a nota da 1ª e da 2ª avaliación polos traballos 
telemáticos. 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 



 

 
A cualificación final será o promedio das dúas primeiras avaliacións, poidendo ser superior a este 
promedio se os traballos telemáticos foron entregados e feitos con calidade. 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

No caso de que sexa posible a presenza física, por entrega de traballos e exames, como se indica na 
programación. 
No caso contrario, por entrega telemática de traballos. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Como xa se indica na programación, neste curso non hai alumnos que 
teñan pendente a materia, xa que, ou ben a aprobaron, ou titularon en 
Secundaria coa Plástica pendente, ou cambiaron de centro. 

  

  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Departamento de Debuxo  

     IES do Castro 

 
 

 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase 
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 



 
 

 

 

Curso:  1º BACH 

Materia: Debuxo técnico I 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

 

Tema 9. SISTEMA CÓNICO 

CONTIDOS 

9.1. Fundamentos do sistema 

             9.2. Elementos do sistema: planos, liñas e puntos do sistema. 

             9.3. Tipos de perspectiva cónica: 

                            a) Cónica frontal 

                            b) Cónica oblicua 

9.4.    Representación de corpos no sistema cónico. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

Comprende os fundamentos da perspectiva cónica e clasifica a súa tipoloxía en función da 

orientación das caras principais respecto ao plano do cadro e a repercusión da posición do 

punto de vista sobre o resultado final, determinando o punto principal, a liña do horizonte, os 

puntos de fuga e os seus puntos de medida. 

CCL 

  

Debuxa coa axuda de utensilios de debuxo perspectivas cónicas centrais de corpos ou espazos 

con circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos planos coordenados, dispondo a 

súa orientación para simplificar o seu trazado. 

CSIEE 

Representa formas sólidas ou espaciais con arcos de circunferencia en caras horizontais ou 

verticais, debuxando perspectivas cónicas oblicuas coa axuda de utensilios de debuxo, 

simplificando a construción das elipses perspectivas mediante o trazado de polígonos 

circunscritos, trazándoas a man alzada ou coa axuda de patróns de curvas. 

CMCCT 



 

  

 

Dentro do apartado Concreción do grado mínimo dos estándares de aprendizaxe  para superar a materia non 

se desenvolverá. 

  

- Representa pezas en perspectiva cónica a partir das vistas diédricas dun sólido e a posición con respecto aos planos e 

elementos principais da perspectiva.   

 

 

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

Actividades  

Repaso; exercicios de repaso do Sistema Diédrico. Son láminas que o alumnado 

ten que traballar en papel e enviar de maneira telemática. 

Actividades de recuperación e reforzo do alumnado coa 1º e 2º avaliación 

suspensa.  Realizarase un seguimento do alumnado que suspendeu facendo 

exercicios de repaso e recuperación. Ditos exercicios se entregarán de maneira 

telemática dando un prazo oportuno para a súa entrega tamén telemática. Porase 

a disposición do alumnado o correo da profesora para consultar dúbidas ou 

comunicar calquera incidencia que afecte ao desenvolvemento do traballo de 

recuperación do alumno.  

Exercicios de ampliación  

Exercicios do libro de prácticas de Ladero ata a lámina 55 a realizar con 

instrumentos de debuxo, enviarán foto do traballo terminado.  

Exercicios realizados por ordenador por algunhas aplicacións on-line 

(educacionplastica.net: vistas, perspectivas, cuestionarios) tamén enviaranse  

telemáticamente pola propia aplicación o por captura de pantalla a Drive. 

   

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Semanalmente mándanse por correo ao alumnado as actividades e contidos a 

traballar, se lles da un prazo para facer a entrega telemática. Poden preguntar 

dúbidas polo correo electrónico. O alumnado ten a súa disposición una carpeta en 

Google Drive co material necesario para seguir as actividades e que a profesora 

irá actualizando e unha lista das láminas realizadas e os prazos de entrega.  

 A entrega dos traballos polo alumnado farase na carpeta de Drive que cada 

estudante ten de maneira individual e comparte coa profesora de tal xeito que 

esta poda facer un seguimento de seu traballo e comentar as incidencias e 



 

correcións. 

 A realización de videoconferencias farase de maneira puntual  no caso de 

precisar a aclaración de dúbidas e temas xerais sobre a materia. 

 

 
 

Materiais e recursos 

 

·         Libro de prácticas de Debuxo técnico de 1º de Bach. de Ricardo Ladero. 

·         Vídeos explicativos grabados de la profesora. 

·         Libro de teoría de Senén Olano en formato pdf, do repositorio do Espazo 
Avalar. 

·         Exercicios propostos pola profesora de repaso e ampliación. 

·         Apuntes teóricos dos temas dados na carpeta de Drive compartida. 

·         Enlaces e vídeos de Debuxo sobre os contidos traballados. 

 



 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 

1ª avaliación. Para a obtención da nota tívose en conta tres aspectos establecidos nos seguintes 

porcentaxes: 

1. EXAMES - 60% . Dous exames parciais, dividindo en dúas partes a materia estudada. Polo 

que cada un deles contou un 30% da nota da avaliación. 

2. AS LÁMINAS entregadas, corrixidas e puntuadas  o 30% da nota. Se fixo unha media de 

todos os exercicios da avaliación trimestral. As láminas non presentadas ten a nota de cero. 

3. OBSERVACIÓN E ANOTACIÓNS DIARIAS DO ALUMNADO_ 10% da nota. Conforman 

este apartado os aspectos os aspectos recollidos na programación. 

  

Recuperación da 1ª evaluación , fíxose un exame de recuperación coa a materia de todo o  trimestre 

despois das vacacións de Nadal. Tamén fíxose entrega das láminas que non se entregaran 
anteriormente para terlas en conta.   

 2ª avaliación -  Para a obtención da nota tívose en conta tres aspectos establecidos nos seguintes 

porcentaxes:  

1. EXAMES - 60% . O exame parcial da primeira parte do trimestre, contou un 60% xa que o 

exame parcial da segunda parte non puido realizarse pola suspensión das clases. 

2. AS LÁMINAS entregadas, corrixidas e puntuadas  o 30% da nota. Se fixo unha media de 

todos os exercicios da avaliación trimestral. As láminas non presentadas ten a nota de cero. 

3. OBSERVACIÓN E ANOTACIÓNS DIARIAS DO ALUMNADO_ 10% da nota. Conforman 

este apartado os aspectos os aspectos recollidos na programación.  

 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo 

 
 
Polos traballos telemáticos.  
Tamén se pode modificar (recuperar) a nota da 1ª e da 2ª avaliación polos traballos 
telemáticos. 
 
 
 
 
 



 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
A cualificación final será o promedio das dúas primeiras avaliacións, poidendo ser superior a este promedio 
se os traballos telemáticos foron entregados e feitos con calidade. 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

No caso de que sexa posible a presenza física, por entrega de traballos e exames, como se indica na 
programación. 
No caso contrario, por entrega telemática de traballos. 

 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Como xa se indica na programación, neste curso non hai alumnos que 
teñan pendente a materia  

  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Debuxo  

IES do Castro 

 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase            
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.   

 



 
 
 
 

Curso:  2º BACH 

Materia: Debuxo técnico II 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

 

 Traballáronse todos os contidos, ou na aula ou telemáticamente. 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades 

Traballamos o que nos quedou pendente de traballar na aula. O alumnado ten 
que facer en papel e enviar de maneira telemática as láminas. Os contidos que 
quedaron pendentes foron: Homoloxía, afinidade, inversión e tanxencias. 

Actividades de recuperación e reforzo do alumnado coa 1º avaliación 
suspensa.  Realizarase un seguimento do alumnado que suspendeu facendo 
telemáticamente láminas de recuperación.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Non hai alumnado desconectado. 

Comunícase periódicamente ao alumnado as actividades e contidos a traballar 
atravé da plataforma Discord, na que poden preguntar dúbidas. O alumnado ten a 
súa disposición una carpeta en Google Drive co material necesario para seguir as 
actividades e que ao profesor irá actualizando. 

 A entrega dos traballos polo alumnado farase na carpeta de Drive que cada 
estudante ten de maneira individual e comparte co profesor de tal xeito que este 
poda facer un seguimento de seu traballo e comentar as incidencias e correcións. 

 

Materiais e recursos 
 

·         Libro de Debuxo técnico de 2º de Bach. de SM. 

·         Vídeos e titoriais explicativos enviados polo profesor. 

 .          Libro de teoría de Senén Olano en formato pdf.  

 



 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 

1ª avaliación. Para a obtención da nota tívose en conta tres aspectos establecidos nos seguintes 
porcentaxes: 

1. EXAMES - 60% . Dous exames parciais, dividindo en dúas partes a materia estudada. Polo 
que cada un deles contou un 30% da nota da avaliación. 

2. AS LÁMINAS entregadas, corrixidas e puntuadas  o 30% da nota. Se fixo unha media de 
todos os exercicios da avaliación trimestral. As láminas non presentadas ten a nota de cero. 

3. OBSERVACIÓN E ANOTACIÓNS DIARIAS DO ALUMNADO_ 10% da nota. Conforman 
este apartado os aspectos os aspectos recollidos na programación. 

  

Recuperación da 1ª evaluación , fíxose un exame de recuperación coa a materia de todo o  trimestre 
despois das vacacións de Nadal. Tamén fíxose entrega das láminas que non se entregaran 
anteriormente para terlas en conta.   

 2ª avaliación -  Para a obtención da nota tívose en conta tres aspectos establecidos nos seguintes 
porcentaxes:  

1. EXAMES - 60% . O exame parcial da primeira parte do trimestre, contou un 60% xa que o 
exame parcial da segunda parte non puido realizarse pola suspensión das clases. 

2. AS LÁMINAS entregadas, corrixidas e puntuadas  o 30% da nota. Se fixo unha media de 
todos os exercicios da avaliación trimestral. As láminas non presentadas ten a nota de cero. 

3. OBSERVACIÓN E ANOTACIÓNS DIARIAS DO ALUMNADO_ 10% da nota. Conforman 
este apartado os aspectos os aspectos recollidos na programación.  

 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo 

 
 
Polos traballos telemáticos.  
Tamén se pode modificar (recuperar) a nota da 1ª e da 2ª avaliación polos traballos 
telemáticos. 
 
 
 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 



 

 
A cualificación final será o promedio das dúas primeiras avaliacións, poidendo ser superior a este promedio 
se os traballos telemáticos foron entregados e feitos con calidade. 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

No caso de que sexa posible a presenza física, por entrega de traballos e exames, como se indica na 
programación. 
No caso contrario, por entrega telemática de traballos. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Como xa se indica na programación, neste curso non hai alumnos que 
teñan pendente a materia  
  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 



Departamento de FILOSOFÍA
IES do Castro.

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



Curso: 1ºESO

Materia:Valores éticos

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

CONTIDOS:

Bloque 5.  Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros
tratados internacionais sobre dereitos humanos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS:

Os especificamente correspondentes na Programación previa ós contidos anteriormente mencionados.

           

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

Actividades Telemáticas

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Materiais e recursos
Materiais: páxinas web; Apuntes dos temas dados no 1º e 2º trimestre
Recursos: Gmail, Drive .

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes
do 12 de marzo

Os que aparecen na Programación do Departamento de Filosofía excepto os referidos
especificamente ós contidos que non se van desenvolver

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Traballo  con e a través de  medios informáticos (telemáticos):
- Presentación de traballos en grupo ou individuais



Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

- Non haberá exame a 3ª avaliación.
- Á nota media da 1ª e 2ª avaliación engadirase a nota obtida do traballo entregado neste 3º trimestre

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



Departamento de FILOSOFÍA
IES do Castro.

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



Curso: 2º ESO

Materia: Valores éticos

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

CONTIDOS:

Bloque 3.   A reflexión ética

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS:

Os especificamente correspondentes na Programación previa ós contidos anteriormente mencionados.

  

           

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

Actividades Telemáticas

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Materiais e recursos
Materiais: páxinas web; Apuntes dos temas dados no 1º e 2º trimestre
Recursos: Gmail, Drive .

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes
do 12 de marzo

Os que aparecen na Programación do Departamento de Filosofía excepto os referidos
especificamente ós contidos que non se van desenvolver

Avaliación de 
contidos 

Traballo  con e a través de  medios informáticos (telemáticos):
- Presentación de traballos en grupo ou individuais



desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

- Non haberá exame a 3ª avaliación.
- Á nota media da 1ª e 2ª avaliación engadirase a nota obtida do traballo entregado neste 3º trimestre

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



Departamento de FILOSOFÍA
IES do Castro.

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



Curso: 3º ESO

Materia: Valores éticos

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

CONTIDOS:

Bloque 5.   Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros
tratados internacionais sobre dereitos humanos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS:

Os especificamente correspondentes na Programación previa ós contidos anteriormente mencionados.

           

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

Actividades Telemáticas

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Materiais e recursos
Materiais: páxinas web; Apuntes dos temas dados no 1º e 2º trimestre
Recursos: Gmail, Drive.

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes
do 12 de marzo

Os que aparecen na Programación do Departamento de Filosofía excepto os referidos
especificamente ós contidos que non se van desenvolver



Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Traballo  con e a través de  medios informáticos (telemáticos):
- Presentación de traballos en grupo ou individuais

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

- Non haberá exame a 3ª avaliación.
- Á nota media da 1ª e 2ª avaliación engadirase a nota obtida do traballo entregado neste 3º trimestre

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



Departamento de FILOSOFÍA
IES do Castro.

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



Curso: 4º ESO

Materia: Valores éticos

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

CONTIDOS:

Bloque 4.   A xustiza e a política

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS:

Os especificamente correspondentes na Programación previa ós contidos anteriormente mencionados.

           

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

Actividades Telemáticas

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Materiais e recursos
Materiais: páxinas web; Apuntes dos temas dados no 1º e 2º trimestre
Recursos: Gmail, Drive, Cisco, Webex .

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes
do 12 de marzo

Os que aparecen na Programación do Departamento de Filosofía excepto os referidos
especificamente ós contidos que non se van desenvolver

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 

Traballo  con e a través de  medios informáticos (telemáticos):
- Presentación de traballos en grupo ou individuais



marzo.

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

- Non haberá exame a 3ª avaliación.
- Á nota media da 1ª e 2ª avaliación engadirase a nota obtida do traballo entregado neste 3º trimestre

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



Departamento de FILOSOFÍA
IES do Castro.

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



Curso: 4º ESO

Materia: Filosofía

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

CONTIDOS:

Bloque 2. Identidade persoal

Bloque 3. Socialización

Bloque 5. Realidade e metafísica

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS:

Os especificamente correspondentes na Programación previa ós contidos anteriormente mencionados.

            

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

Actividades Telemáticas

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Materiais e recursos
Materiais: páxinas web; Apuntes dos temas dados no 1º e 2º trimestre
Recursos: Gmail, Drive, Cisco, Webex .

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes
do 12 de marzo

Os que aparecen na Programación do Departamento de Filosofía excepto os referidos
especificamente ós contidos que non se van desenvolver

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 

Traballo  con e a través de  medios informáticos (telemáticos):
- Presentación de traballos en grupo ou individuais



marzo.

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

- Non haberá exame a 3ª avaliación.
- Á nota media da 1ª e 2ª avaliación engadirase a nota obtida do traballo entregado neste 3º trimestre

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



Departamento de FILOSOFÍA
IES do Castro.

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



Curso: 2º BACH

                               Materia: Psicoloxía

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

CONTIDOS:

- Do Bloque 4: “Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento.” quedaron sen ver
  a intelixencia e o pensamento.

- Bloque 5: “A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade.”

- Bloque 6: “Psicoloxía social e das organizacións.”

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS:

Os especificamente correspondentes na Programación previa ós contidos anteriormente mencionados.

            

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

Actividades Telemáticas

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Materiais e recursos
Materiais: páxinas web; Apuntes dos temas dados no 1º e 2º trimestre
Recursos: Gmail, Drive, Cisco, Webex .

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes
do 12 de marzo

Os que aparecen na Programación do Departamento de Filosofía excepto os referidos
especificamente ós contidos que non se van desenvolver



Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Traballo  con e a través de  medios informáticos (telemáticos):
- Presentación de traballos en grupo.

- Actividades individuais 

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

- Non haberá exame a 3ª avaliación.
- Á nota media da 1ª e 2ª avaliación engadirase a nota obtida do traballo entregado neste 3º trimestre

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



Departamento de FILOSOFÍA
IES do Castro.

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



 
 
 

Materia: Filosofía

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

CONTIDOS: 

Bloque 6: 
Tema 5: Fundamentos de la acción moral: Libertad y responsabilidad
Tema 6: El poder político. 
Tema 4: La Lógica Formal. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS:
Os especificamente correspondentes na Programación previa ós contidos anteriormente mencionados.
           

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

Actividades Telemáticas

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 

Materiais e recursos Materiais: páxinas web; Apuntes dos temas 
Recursos: Gmail, Drive, Cisco, Webex .

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Os que aparecen na Programación do Departamento de Filosofía, excepto 
referidos especificamente ós
- Probas Telemáticas
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Traballo  con e a través de  
- Presentación de traballos en grupo ou individuais e lectura
libros 
- Probas Telemáticas

Curso: 1º BACH  
Materia: Filosofía 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

la acción moral: Libertad y responsabilidad 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS: 
Os especificamente correspondentes na Programación previa ós contidos anteriormente mencionados.

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

Telemáticas 

Materiais: páxinas web; Apuntes dos temas dados no 1º e 2º trimestre
Recursos: Gmail, Drive, Cisco, Webex . 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Os que aparecen na Programación do Departamento de Filosofía, excepto 
feridos especificamente ós contidos que non se van desenvolver.

Probas Telemáticas 

Traballo  con e a través de  medios informáticos (telemáticos):
Presentación de traballos en grupo ou individuais e lectura

Probas Telemáticas 

 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

Os especificamente correspondentes na Programación previa ós contidos anteriormente mencionados. 

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

dados no 1º e 2º trimestre 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

Os que aparecen na Programación do Departamento de Filosofía, excepto os 
contidos que non se van desenvolver. 

medios informáticos (telemáticos): 
Presentación de traballos en grupo ou individuais e lectura-recensión voluntaria de 



Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final

1º- Non haberá exame da 3ª avaliación.
2º- Á nota media das avaliacións anteriores
trimestre 
 
Realizarase ao alumnado: 
        - unha proba ( vía  telemática) dos 
          Avaliación. 
       - Diversas actividades e tarefas vía telemática
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

 

 

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

Non haberá exame da 3ª avaliación. 
avaliacións anteriores engadirase a nota obtida do traballo entregado neste 3º 

unha proba ( vía  telemática) dos contidos dados presencialmente e correspondentes á 2ª

Diversas actividades e tarefas vía telemática. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Alumnado de materia pendente 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
de curso) 

a nota obtida do traballo entregado neste 3º 

e correspondentes á 2ª 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 



Departamento de FILOSOFÍA
IES do Castro.

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



Curso: 2º BACH

Materia: Hª da Filosofía

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

CONTIDOS:

Bloque 5. A filosofía contemporánea:
Quedou sen dar :
 B5.6.  Filosofía  española.  Ortega y  Gasset:  a  súa  relación  con posturas  filosóficas  como  o  realismo,  o

racionalismo, o vitalismo ou o existencialismo, e outras posturas filosóficas. O autor e o seu contexto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS:
Os especificamente correspondentes na Programación previa ós contidos anteriormente mencionados.

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

Actividades Telemáticas

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Materiais e recursos Materiais: páxinas web; Apuntes dos temas dados no 1º e 2º trimestre
Recursos: Gmail, Drive.

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes
do 12 de marzo

Os que aparecen na Programación do Departamento de Filosofía excepto os referidos 
especificamente ós contidos que non se van desenvolver
- Presentación telemática de traballos individuais

Avaliación de Traballo  con e a través de  medios informáticos (telemáticos):



contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

- Presentación telemática de traballos individuais

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

Realizarase ao alumnado:
- unha proba ( vía  telemática) dos contidos dados presencialmente na 2ª avaliación. Esta proba será optativa
para aqueles que queiran subir nota e servirá tamén como exame de recuperación final. 

- unha proba ( vía  telemática) dos contidos da terceira avaliación dados presencialmente antes do 12 de 
marzo que tamén será optativa para subir nota e servirá, así mesmo,  como proba final de recuperación.

En función de si se regresa ou non ás aulas poderíase facer unha última proba telemática de recuperación 
final.

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



 

 

 

 
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019-2020 
 
 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

IES DO CASTRO 

 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a 
mesma canle pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual          
e darase un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 

 
 

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. 



 
 

Curso: 2º ESO 
 
 

Materia: Física e Química 
 
 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se 
van desenvolver  

 
Non se van a desenvolver os contidos, estándares de aprendizaxe          
e competencias correspondentes ás Unidades seguintes: 
 

UNIDAD 8. LAS FUERZAS Y LAS MÁQUINAS SIMPLES        
(Bloque 4. El movimiento y las fuerzas, del Currículo). 
UNIDAD 9. ¿QUÉ ES LA ENERGÍA? (Bloque 5. Energía, del          
Currículo).  
UNIDAD 10. ENERGÍA TÉRMICA (Bloque 5. Energía, del        
Currículo). 

 
 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso ampliación) 
 

 
Actividades 

 

Proporanse tarefas para mellorar e     
favorecer a adquisición das    
competencias do alumnado, como    
resolución dos exercicios e das     
actividades propostas, sobre a    
materia abordada na aula. 
Realización de resumes e    
esquemas. Lectura de repaso e de      
ampliación. Visionado de vídeos    
propostos. Actividades prácticas.   
Actividades dixitais como:   
Webquest, presentacións tipo   



Powerpoint e realización dun vídeo     
presentando o traballo. 

 
Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Debido ao esforzo que está a facer       
o centro, todos/as alumnos/as    
teñen a oportunidade de ter     
conectividade e recursos técnicos    
para desenvolver e seguir a materia      
na Aula Virtual (metodoloxía    
inclusiva). Na que se presenta un      
“Foro de novas” a principio da      
semana e se colgan as actividades      
e tarefas a realizar polo alumnado,      
coas instrucións a seguir para     
acadar unha metodoloxía activa    
“aprender facendo”. O alumnado    
envíame as actividades, tarefas e     
dúbidas mediante o correo    
electrónico que quedará reflexado    
no Portfolio do alumnado. O eixe      
central é a consecución das     
Competencias Clave do Currículo. 

Materiais e recursos 
 

Empréganse:  
O libro de texto, caderno, vídeos e       
recursos ofimáticos, dixitais e web .      
Folla de ruta elaborada pola     
profesora. 
Aula Virtual e correo electrónico. 
Portfolio do alumnado. 

 
Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación e 

cualificación 
 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos antes do 

12 de marzo. 

Os contidos desenvolvidos antes do 12      
de maio foron avaliados de acordo coa       
programación da materia. 
Os/as alumnos/as que non superasen     
algunha avaliación ou recuperación    
presencial, terán a oportunidade de     
recuperalas mediante a realización    
correcta de actividades propostas pola     
profesora da materia, obtendo a     
cualificación de 5. 



Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois do 

12 de marzo. 

Terase en conta o traballo de reforzo e        
de aprendizaxe realizado despois do     
12 de marzo sempre e cando      
beneficien ao alumnado. 

 
Modificación dos criterios de cualificación final. 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
 
Para a obtención da cualificación da terceira avaliación e da          
avaliación final ordinaria teranse en conta as notas da primeira e           
segunda avaliación, ou a das recuperacións realizadas de forma         
presencial o mediante entrega de tarefas. Calcularase a media         
aritmética, pero tendo en conta que na 1ª Avaliación realizáronse 2           
Probas Escritas e na 2ª Avaliación, só 1 Proba Escrita, e no caso             
de non obter unha cifra enteira, redondearase favorecendo ao         
alumno. 
O traballo realizado polo alumno durante o terceiro trimestre terase 
en conta para favorecer a cualificación final cun máximo dun punto. 
Non se contempla a realización do exame final a distancia para 
subir a nota. 
 
 

 
Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
 
Ante a falta de instrucións precisas sobre a realización das probas           
de setembro, prevense dúas situacións: 
 
1. Posibilidade de realización de probas presenciais. Neste caso os          
alumnos deberán superar unha proba escrita sobre os contidos         
mínimos dos temas ou bloques abordados de forma presencial ao          
longo do curso. 
 
2. Imposibilidade de realización de probas presenciais. Neste caso         
proporase a realización a distancia e entrega de actividades sobre          
os contidos mínimos dos temas ou bloques abordados de forma          
presencial ao longo do curso. O desenvolvemento correcto das         
devanditas actividades suporá a superación da materia coa        
cualificación de 5. 



 
 
 
 

 
Alumnado de 3º ESO coa materia  pendente de 2º ESO 

 
 
Criterios de avaliación 
 

 
Os alumnos coa materia pendente de      
cursos anteriores que non superasen as      
probas realizadas antes da data do      
confinamento, serán avaliados mediante    
actividades propostas, desenvolvidas e    
entregadas correctamente nos prazos    
estipulados, obtendo unha cualificación    
de 5. 

 
Criterios de 
cualificación 
 
 
Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 
 
 

 
 

Curso: 3º ESO 
 
 

Materia: Física e Química 
 
 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se 
van desenvolver 

 
Non se van a desenvolver os contidos, estándares de aprendizaxe          
e competencias correspondentes ás Unidades seguintes: 
 
UNIDAD 6. LA ELECTRICIDAD (Bloque 4. El movimiento y las          
fuerzas, del Currículo). 
UNIDAD 7. LA ENERGÍA (Bloque 5. Energía, del Currículo). 
 
 
 



 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso ampliación) 
 

 
Actividades 

 

Proporanse tarefas para mellorar e     
favorecer a adquisición das    
competencias do alumnado, como    
resolución dos exercicios e das     
actividades propostas, sobre a    
materia abordada na aula. Como     
por exemplo: Actividades de reforzo     
da parte “A Formulación Química”     
(do Bloque 2 do Currículo, A      
materia), que foi abordado na aula,      
e non se puido facer exame. 
Realización de resumes e    
esquemas. Lecturas de repaso e de      
ampliación. Visionado de vídeos    
propostos. Actividades prácticas.   
Actividades dixitais como:   
Webquest, presentacións tipo   
Powerpoint e realización dun vídeo     
presentando o traballo. 

 
Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Debido ao esforzo que está a facer       
o centro, todos/as alumnos/as    
teñen a oportunidade de ter     
conectividade e recursos técnicos    
para desenvolver e seguir a materia      
na Aula Virtual (metodoloxía    
inclusiva). Na que se presenta un      
“Foro de novas” a principio da      
semana e se colgan as actividades      
e tarefas a realizar polo alumnado,      
coas instrucións a seguir para     
acadar unha metodoloxía activa    
“aprender facendo”. O alumnado    
envíame as actividades, tarefas e     
dúbidas mediante o correo    
electrónico que quedará reflexado    
no Portfolio do alumnado. O eixe      
central é a consecución das     
Competencias Clave do Currículo. 



Materiais e recursos 
 

Empréganse:  
O libro de texto, libro de reforzo e        
ampliación, caderno, vídeos e    
recursos ofimáticos, dixitais e web .      
Folla de ruta elaborada pola     
profesora. 
Aula Virtual e correo electrónico. 
Portfolio do alumnado. 

 
Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación e 

cualificación 
 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos antes do 

12 de marzo. 

Os contidos desenvolvidos antes do 12      
de maio foron avaliados de acordo coa       
programación da materia. 
Os/as alumnos/as que non superasen     
algunha avaliación ou recuperación    
presencial, terán a oportunidade de     
recuperalas mediante a realización    
correcta de actividades propostas pola     
profesora da materia, obtendo a     
cualificación de 5. 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois do 

12 de marzo. 

Terase en conta o traballo de reforzo e        
de aprendizaxe realizado despois do     
12 de marzo sempre e cando      
beneficien ao alumnado. 

 
Modificación dos criterios de cualificación final. 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
 
Para a obtención da cualificación da terceira avaliación e da          
avaliación final ordinaria teranse en conta as notas da primeira e           
segunda avaliación, ou a das recuperacións realizadas de forma         
presencial o mediante entrega de tarefas. Calcularase a media         
aritmética, pero tendo en conta que na 1ª Avaliación realizáronse 2           
Probas Escritas e na 2ª Avaliación, só 1 Proba Escrita, e no caso             
de non obter unha cifra enteira, redondearase favorecendo ao         
alumno. 
O traballo realizado polo alumno durante o terceiro trimestre terase 
en conta para favorecer a cualificación final cun máximo dun punto. 



Non se contempla a realización do exame final a distancia para 
subir a nota. 
 
 
 

 
Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
 
Ante a falta de instrucións precisas sobre a realización das probas           
de setembro, prevense dúas situacións: 
 
1. Posibilidade de realización de probas presenciais. Neste caso os          
alumnos deberán superar unha proba escrita sobre os contidos         
mínimos dos temas ou bloques abordados de forma presencial ao          
longo do curso. 
 
2. Imposibilidade de realización de probas presenciais. Neste caso         
proporase a realización a distancia e entrega de actividades sobre          
os contidos mínimos dos temas ou bloques abordados de forma          
presencial ao longo do curso. O desenvolvemento correcto das         
devanditas actividades suporá a superación da materia coa        
cualificación de 5. 
 

 
Alumnado de 4º ESO coa materia pendente de 3º ESO 

 
 
Criterios de avaliación 
 

 
Os alumnos coa materia pendente de      
cursos anteriores que non superasen as      
probas realizadas antes da data do      
confinamento, serán avaliados mediante    
actividades propostas, desenvolvidas e    
entregadas correctamente nos prazos    
estipulados, obtendo unha cualificación    
de 5. 

 
Criterios de 
cualificación 
 
 
Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Curso: 4ª ESO 

 
 

Materia: Física e Química 
 
 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que no se 
van a desenvolver 

 
Non se van a desenvolver os contidos,  estándares de aprendizaxe 
e competencias correspondentes ás Unidades seguintes: 

BLOQUE 1 LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. Excepto B1.2       
Magnitudes escalares y vectoriales. B1.3 Magnitudes      
fundamentales y derivadas. 
BLOQUE 2  LA MATERIA. 
BLOQUE 3 LOS CAMBIOS 

 
 
 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso ampliación) 
 

 
Actividades 

 

Proporanse tarefas para mellorar e 
favorecer a adquisición das 
competencias dos alumnos como 
resolución dos exercicios e das 
actividades propostas. Realización 
de resúmenes e esquemas. Lectura 

 



Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 
 

de temas de repaso e de ampliación. 
Visionado de vídeos propuestos. 
Actividades prácticas. 
Como recursos, empregaranse:  
O libro de texto, vídeos e recursos 
web. Folla d ruta elaborada polo 
profesor. 
Comunicación será para 4º A e B 
mediante a aula virtual e correo 
electrónico para as entregas, e para 
4º C mediante DRIVE. 
 
 
 

Materiais e recursos 
 

 
Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación e 

cualificación 
 

Avaliación de contidos 
desenvoltos antes do 12 

de marzo. 

Os contidos desenvoltos antes do 12 
de marzo coa excepción dun tema, 
foron avaliados de acordo coa 
programación da materia. Os alumnos 
que non superasen algunha avaliación 
ou recuperación presencial, terán a 
oportunidade de recuperalas mediante 
a realización correcta de actividades 
propostas polo profesor/a da materia, 
obtendo a cualificación de 5. 
O traballo realizado despois do 12 de 
marzo terase en conta sempre e cando 
beneficie ao alumno. 
 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois do 

12 de marzo. 

 
Modificación dos criterios de cualificación final. 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
 
Para a obtención da cualificación da terceira avaliación e da 
avaliación final ordinaria teranse en conta as notas da primeira e 
segunda avaliación, ou a das recuperacións realizadas de forma 
presencial o mediante entrega de tarefas. Calcularase a media 



aritmética, pero tendo en conta que na 1ª Avaliación realizáronse 2 
Probas Escritas e na 2ª Avaliación, só 1 Proba Escrita, e no caso 
de non obter unha cifra enteira, redondearase favorecendo ao 
alumno.  
O traballo realizado polo alumno durante o terceiro trimestre terase 
en conta para favorecer a cualificación final cun máximo dun punto. 
Non se contempla a realización do exame final a distancia para 
subir a nota. 
 
 
 

 
Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
 
Ante a falta de instrucións precisas sobre a realización das          
probas de setembro, prevense dúas situacións: 
1 Posibilidade de realización de probas presenciais. Neste        
caso os alumnos deberán superar unha proba escrita        
sobre os contidos mínimos dos temas ou bloques        
abordados de forma presencial ao longo do curso. 
2 Imposibilidade de realización de probas presenciais.       
Neste caso proporase a realización a distancia e entrega         
de actividades sobre os contidos mínimos dos temas ou         
bloques abordados de forma presencial ao longo do curso.         
O desenvolvemento correcto das devanditas actividades      
suporá a superación da materia coa cualificación de 5. 
 
 
 
 

 
Alumnado de materia pendente  

 
 
Criterios de avaliación 
 

 
Non procede. 

 



Criterios de 
cualificación 
 
 
Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 
 
 

 

 
Curso: 1º Bachillerato, grupos A e B 

 
 

Materia: Física e Química 
 
 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se 
van  desenvolver 

 
Non se van desenrolar os contidos,  estándares de aprendizaxe e 
competencias correspondentes aos Bloques seguintes: 
 
BLOQUE 5 QUÍMICA DEL CARBONO. 
BLOQUE 6 CINEMÁTICA. 
BLOQUE 7 DINÁMICA. 
BLOQUE 8 ENERGÍA. 
 
 
 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzó, e no seu caso ampliación) 
 

 
Actividades 

 

 
Proporanse tarefas para mellorar e 
favorecer a adquisición das 
competencias dos alumnos como 
resolución dos exercicios e das  



Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 
 

actividades propostas. Realización 
de resúmenes e esquemas. Lectura 
de temas de repaso e de 
ampliación. Visionado de vídeos 
propuestos. Actividades prácticas. 
Como recursos, empregaranse:  
O libro de texto, vídeos e recursos 
web. Folla de ruta elaborada pola 
profesora. 
A comunicación co alumnado 
farase por correo electrónico e aula 
virtual. 
 

Materiais e recursos 
 

 
Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación e 

cualificación 
 

Avaliación de contidos 
desenvueltos antes do 12 

de marzo. 

Os contidos desenvolvidos antes do 12 
de Marzo foron avaliados de acordo 
coa programación da materia. 
Os alumnos que non superasen 
algunha avaliación ou recuperación 
presencial, terán a oportunidade de 
recuperalas mediante a realización 
correcta de actividades propostas polo 
profesor/a da materia, obtendo a 
cualificación de 5. 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois do 

12 de marzo. 

 
Modificación dos criterios de cualificación final. 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
Para a obtención da cualificación da terceira avaliación e da 
avaliación final ordinaria teranse en conta as notas da primeira e 
segunda avaliación, ou a das recuperacións realizadas de forma 
presencial o mediante entrega de tarefas. Calcularase a media 
aritmética,  e no caso de non obter unha cifra enteira, 
redondearase favorecendo ao alumno. 
O traballo realizado polo alumno durante o terceiro trimestre terase 
en conta para favorecer a cualificación final cun máximo dun punto. 
Non se contempla a realización do exame final a distancia para 
subir a nota. 



 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 
 

 
Ante a falta de instrucións precisas sobre a realización das          
probas de setembro, prevense dúas situacións: 
1 Posibilidade de realización de probas presenciais. Neste        
caso os alumnos deberán superar unha proba escrita        
sobre os contidos mínimos dos temas ou bloques        
abordados de forma presencial ao longo do curso. 
2 Imposibilidade de realización de probas presenciais.       
Neste caso proporase a realización a distancia e entrega         
de actividades sobre os contidos mínimos dos temas ou         
bloques abordados de forma presencial ao longo do curso.         
O desenvolvemento correcto das devanditas actividades      
suporá a superación da materia coa cualificación de 5. 
 
 
 
 

 
Alumnado de  materia pendente  

 
 
Criterios de avaliación 
 

 
Os alumnos de 2º curso de Bachillerato 
coa materia de Física e Química 
pendente de 1º que non superasen as 
probas realizadas antes da data do 
confinamento, serán avaliados mediante 
actividades propostas, desenvolvidas e 
entregadas correctamente nos prazos 
estipulados, obtendo unha cualificación 
de 5. 

 
Criterios de 
cualificación 
 
 
Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 
 
 

 



 

 

 

 
Curso: 2º Bachillerato, grupo A 

 
 

Materia: Física  
 
 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se 
van a desenvolver 

 
Non se van a desenvolver os contidos,  estándares de aprendizaxe 
e competencias correspondentes ás Unidades seguintes: 
 
BLOQUE1  LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
BLOQUE 5 ÓPTICA GEOMÉTRICA.  
BLOQUE 6 FÍSICA DEL SIGLO XX. 
 
 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso ampliación) 
 

 
Actividades 

 

 
Proporanse tarefas para mellorar e 
favorecer a adquisición das 
competencias dos alumnos como 
resolución dos exercicios e das 
actividades propostas. Realización 
de resúmenes e esquemas. Lectura 
de temas de repaso e de 
ampliación. Visionado de vídeos 
propuestos. Actividades prácticas. 
Como recursos, empregaranse:  

 
Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos 
 



O libro de texto, vídeos e recursos 
web. Folla d ruta elaborada polo 
profesor. 
A comunicación co alumnado 
farase por correo electrónico e 
Dive. 
 
 

 
Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación e 

cualificación 
 

Avaliación de contidos 
desenvueltos antes do 12 

de marzo. 

Os alumnos que non superasen 
algunha avaliación ou as dúas, dos 
contidos abordados antes do 12 de 
marzo, terán a oportunidade de 
recuperalas mediante a realización 
correcta de actividades propostas polo 
profesor/a da materia, obtendo a 
cualificación de 5. 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois do 

12 de marzo. 

 
Modificación dos criterios de cualificación final. 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
Para a obtención da cualificación da terceira avaliación e da 
avaliación final ordinaria teranse en conta as notas da primeira e 
segunda avaliación, ou a das recuperacións realizadas de forma 
presencial o mediante entrega de tarefas. Calcularase a media 
aritmética,  e no caso de non obter unha cifra enteira, 
redondearase favorecendo ao alumno. 
O traballo realizado polo alumno durante o terceiro trimestre terase 
en conta para favorecer a cualificación final cun máximo dun punto. 
Non se contempla a realización do exame final a distancia para 
subir a nota. 
 
 
 

 
Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
 



Ante a falta de instrucións precisas sobre a realización das          
probas de setembro, prevense dúas situacións: 
1 Posibilidade de realización de probas presenciais. Neste        
caso os alumnos deberán superar unha proba escrita        
sobre os contidos mínimos dos temas ou bloques        
abordados de forma presencial ao longo do curso. 
2 Imposibilidade de realización de probas presenciais.       
Neste caso proporase a realización a distancia e entrega         
de actividades sobre os contidos mínimos dos temas ou         
bloques abordados de forma presencial ao longo do curso.         
O desenvolvemento correcto das devanditas actividades      
suporá a superación da materia coa cualificación de 5. 
 

 
Alumnado de materia pendente 

 
 
Criterios de avaliación 
 

Non procede. 

 
Criterios de 
cualificación 
 
 
Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 
 
 

 

 

 
Curso: 2º Bachillerato, grupos A e B 

 
 

Materia: Química 



 
 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se 
van a desenvolver 

 
Non se van a desenvolver os contidos,  estándares de aprendizaxe 
e competencias correspondentes ás Unidades seguintes: 
 
TEMA: REACCIONES REDOX DEL BLOQUE 3 REACCIONES 
QUÍMICAS. 
BLOQUE 4: SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES. 
 
 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzó, e no seu caso ampliación) 
 

 
Actividades 

 

 
Proporanse tarefas para mellorar e 
favorecer a adquisición das 
competencias dos alumnos como 
resolución dos exercicios e das 
actividades propostas. Realización 
de resúmenes e esquemas. Lectura 
de temas de repaso e de 
ampliación. Visionado de vídeos 
propuestos, entre os que se dará 
importancia aos titoriais en internet 
sobre prácticas de laboratorio.  
Como recursos, empregaranse:  
O libro de texto, vídeos e recursos 
web. Folla de ruta elaborada polo 
profesor. 
A comunicación co alumnado 
farase por correo electrónico e aula 
virtual. 
 

 
Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos 
 

 
Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación e 

cualificación 
 



Avaliación de contidos 
desenvueltos antes do 12 

de marzo. 

Os alumnos que non superasen 
algunha avaliación ou as dúas, dos 
contidos abordados antes do 12 de 
marzo, terán a oportunidade de 
recuperalas mediante a realización 
correcta de actividades propostas polo 
profesor/a de a materia, obtendo a 
cualificación de 5. 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois do 

12 de marzo. 

 
Modificación dos criterios de cualificación final. 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
 
Para a obtención da cualificación da terceira avaliación e da 
avaliación final ordinaria teranse en conta as notas da primeira e 
segunda avaliación, ou a das recuperacións realizadas de forma 
presencial o mediante entrega de tarefas. Calcularase a media 
aritmética,  e no caso de non obter unha cifra enteira, 
redondearase favorecendo ao alumno.  
O traballo realizado polo alumno durante o terceiro trimestre terase 
en conta para favorecer a cualificación final cun máximo dun punto. 
Non se contempla a realización do exame final a distancia para 
subir a nota. 
 

 
Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
 
Ante a falta de instrucións precisas sobre a realización das          
probas de setembro, prevense dúas situacións: 
1 Posibilidade de realización de probas presenciais. Neste        
caso os alumnos deberán superar unha proba escrita        
sobre os contidos mínimos dos temas ou bloques        
abordados de forma presencial ao longo do curso. 
2 Imposibilidade de realización de probas presenciais.       
Neste caso proporase a realización a distancia e entrega         
de actividades sobre os contidos mínimos dos temas ou         
bloques abordados de forma presencial ao longo do curso.         



O desenvolvemento correcto das devanditas actividades      
suporá a superación da materia coa cualificación de 5. 
 
 
 
 

 
Alumnado de materia pendente 

 
 
Criterios de avaliación 
 

Non procede 

 
Criterios de 
cualificación 
 
 
Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 
 
 

BACHILLERATO INTERNACIONAL 
 
 
 

Curso: 1º Bachillerato Internacional 
 
 

Materia: Física  
 
 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que se van a 
desenvolver de forma presencial 

 
Desenvolvense os contidos,  estándares de aprendizaxe e 
competencias correspondentes ás Unidades seguintes: 
 



CAP 1: MEDIDAS E INCERTIDUMBRE  (del libro Vincens Vives de 
Física IB Diploma). 
 
Medidas en física 
     Unidades fundamentales y derivadas del SI 
Incertidumbre y errores 
      Clases de incertidumbre. Exactitud y precisión. 
      Incertidumbre absoluta y relativa. 
      Incertidumbre en resultados calculados. Propagación de 
errores. 
      Representación gráfica de la incertidumbre. Barras de error 
Magnitudes vectoriales y escalares 
      Introducción al cálculo vectorial 
 
CAP 2: MECÁNICA 
Movimiento:  
       MRU, MRUA, Movimientos verticales, MCU. Gráficas 
       Tiro parabólico y lanzamiento horizontal. 
 
Fuerzas:  
      Tipos de fuerzas. Fuerza de rozamiento. Diagramas de cuerpo 
libre. Leyes de Newton 
      Trabajo, energía y potencia: 
              El trabajo realizado como transferencia de energía. 
              Trabajo realizado por una fuerza variable.  Ley de Hooke. 
Práctica de laboratorio. 
              Energía.Tipos de energía. Transferencias mecánicass de 
energía. Principio de conservación de la energía. 
      La potencia como tasa de transferencia de energía. 
      Momento lineal e impulso: Momento lineal. Relación con la 
energía cinética. La segunda ley de Newton y el 
      cambio del mometo lineal. Impulso. Gráficas fuerza-tiempo. 
Principio de conservación del momento lineal.  
      Colisiones. 
 
 
 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzó, e no seu caso ampliación) 
 

  



Actividades 
 

Proporanse tarefas para mellorar e 
favorecer a adquisición das 
competencias dos alumnos como 
resolución dos exercicios e das 
actividades propostas. Realización 
de resúmenes e esquemas. Lectura 
de temas de repaso e de 
ampliación. Visionado de vídeos 
propuestos. Actividades prácticas. 
Como recursos, empregaranse:  
O libro de texto, vídeos e recursos 
web. Folla d ruta elaborada polo 
profesor. 
A comunicación co alumnado 
farase por correo electrónico e 
Dive. 
 
 

 
Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos 
 

 
Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación e 

cualificación 
 

Avaliación de contidos 
desenvueltos antes do 12 

de marzo. 

Os alumnos que non superasen 
algunha avaliación ou as dúas, dos 
contidos abordados antes do 12 de 
marzo, terán a oportunidade de 
recuperalas mediante a realización 
correcta de actividades propostas polo 
profesor/a da materia, obtendo a 
cualificación de 5. 
Os traballos de investigación 
realizados valoraranse nunha escala 
de 0 a 10 e contribuirán cun 20% á 
nota final. 
 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois do 

12 de marzo. 

 
Modificación dos criterios de cualificación final. 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
Para a obtención da cualificación da terceira avaliación e da 
avaliación final ordinaria teranse en conta as notas da primeira e 



segunda avaliación, ou a das recuperacións realizadas de forma 
presencial o mediante entrega de tarefas. Calcularase a media 
aritmética. Isto constituirá o 80% da nota. 
Os traballos de investigación realizados contribuirán ao cálculo da 
nota cun 20%. 
Se a nota final non é unha cifra enteira, redondearase favorecendo 
ao alumno.  
 

 
Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
 
Ante a falta de instrucións precisas sobre a realización das probas           
de setembro, prevense dúas situacións: 
1 Posibilidade de realización de probas presenciais. Neste caso os          
alumnos deberán superar unha proba escrita sobre os contidos dos          
temas ou bloques abordados de forma presencial ao longo do          
curso. Debido á natureza deste programa non se realizará         
avaliación de contidos mínimos. 
2 Imposibilidade de realización de probas presenciais. Neste caso         
proporase a realización a distancia e entrega de actividades sobre          
os contidos dos temas ou bloques abordados de forma presencial          
ao longo do curso. O desenvolvemento correcto das devanditas         
actividades suporá a superación da materia coa cualificación de 5.  
O traballo realizado polo alumno durante o terceiro trimestre terase 
en conta para favorecer a cualificación final cun máximo dun punto. 
Non se contempla a realización do exame final a distancia para 
subir a nota. 
 
 

 
Alumnado de materia pendente 

 
 
Criterios de avaliación 
 

Non procede.  
Criterios de 
cualificación 
 
 



Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 
 
 
 

 

 

 
Curso: 1º Bachillerato Internacional 

 
 

Materia: Química 
 
 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que se van a 
desenvolver de forma presencial 

 
 
Desenvolvense os contidos,  estándares de aprendizaxe e 
competencias correspondentes ás Unidades BI seguintes: 
 
Tema 1: Relaciones estequiométricas. 
Tema 2: Estructura atómica. 
Tema 3: Periodicidad. 
Tema 4: Enlace químico y estructuras 
 
 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzó, e no seu caso ampliación) 
 

 
Actividades 

 

Proporanse tarefas para mellorar e 
favorecer a adquisición das 
competencias dos alumnos como 
resolución dos exercicios e das 
actividades propostas. Realización  



Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 
 

de resúmenes e esquemas. Lectura 
de temas de repaso e de 
ampliación. Visionado de vídeos 
propuestos. Actividades prácticas. 
Como recursos, empregaranse:  
O libro de texto, vídeos e recursos 
web. Folla d ruta elaborada polo 
profesor. 
 
 

Materiais e recursos 
 

 
Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación e 

cualificación 
 

Avaliación de contidos 
desenvueltos antes do 12 

de marzo. 

Os alumnos que non superasen 
algunha avaliación ou as dúas, dos 
contidos abordados antes do 12 de 
marzo, terán a oportunidade de 
recuperalas mediante a realización 
correcta de actividades propostas polo 
profesor/a da materia, obtendo a 
cualificación de 5. 
Os traballos de investigación 
realizados valoraranse nunha escala 
de 0 a 10 e contribuirán cun 20% á 
nota final. 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois do 

12 de marzo. 

 
Modificación dos criterios de cualificación final. 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
 
Para a obtención da cualificación da terceira avaliación e da 
avaliación final ordinaria teranse en conta as notas da primeira e 
segunda avaliación, ou a das recuperacións realizadas de forma 
presencial o mediante entrega de tarefas. Calcularase a media 
aritmética. Isto constituirá o 80% da nota. 
Os traballos de investigación realizados contribuirán ao cálculo da 
nota de cun 20%. 
Os estudantes non reciben unha nota de química nos seus 
boletíns, senón unha nota de Física e Química. Polo tanto, é 
necesario calcular a media aritmética da nota de ambas materias e  



no caso de non obter unha cifra enteira, redondearase favorecendo 
ao alumno. 
O traballo realizado polo alumno durante o terceiro trimestre terase 
en conta para favorecer a cualificación final cun máximo dun punto. 
Non se contempla a realización do  exame final a distancia para 
subir a nota. 
 

 
Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
 
Ante a falta de instrucións precisas sobre a realización das          
probas de setembro, prevense dúas situacións: 
1 Posibilidade de realización de probas presenciais. Neste        
caso os alumnos deberán superar unha proba escrita        
sobre os contidos dos temas ou bloques abordados de         
forma presencial ao longo do curso. Debido á natureza         
deste programa non se realizará avaliación de contidos        
mínimos. 
2 Imposibilidade de realización de probas presenciais.       
Neste caso proporase a realización a distancia e entrega         
de actividades sobre os contidos dos temas ou bloques         
abordados de forma presencial ao longo do curso. O         
desenvolvemento correcto das devanditas actividades     
suporá a superación da materia coa cualificación de 5.  
 
 

 
Alumnado de materia pendente 

 
 
Criterios de avaliación 
  

 
Non procede. 

 

 
Criterios de 
cualificación 
 
 



Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 
 
 

 

 

 
Curso: 2 Bachillerato Internacional 

 
 

Materia: Física  
 
 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que se van a 
desenvolver de forma presencial 

 
 
Desenvolvense os contidos,  estándares de aprendizaxe e 
competencias correspondentes ás Unidades seguintes: 
 
Tema 1: Gravitación universal 
Tema 2: El concepto de campo en la gravitación. 
Tema 3: Campo eléctrico. 
Tema 4: Campo magnético y principios del electromagnetismo. 
Tema 5: Inducción electromagnética.  
Tema 6: Movimiento ondulatorio: Ondas mecánicas. 
Tema 7: Ondas sonoras. 
 
 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzó, e no seu caso ampliación) 
 

 
Actividades 

 

 
Proporanse tarefas para mellorar e 
favorecer a adquisición das 
competencias dos alumnos como  



Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 
 

resolución dos exercicios e das 
actividades propostas. Realización 
de resúmenes e esquemas. Lectura 
de temas de repaso e de 
ampliación. Visionado de vídeos 
propuestos. Actividades prácticas. 
Como recursos, empregaranse:  
O libro de texto, vídeos e recursos 
web. Folla d ruta elaborada polo 
profesor. 
A comunicación co alumnado 
farase por correo electrónico e 
Dive. 
 
 

Materiais e recursos 
 

 
Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación e 

cualificación 
 

Avaliación de contidos 
desenvueltos antes do 12 

de marzo. 

 
Os alumnos que non superasen 
algunha avaliación ou as dúas, dos 
contidos abordados antes do 12 de 
marzo, terán a oportunidade de 
recuperalas mediante a realización 
correcta de actividades propostas polo 
profesor/a da materia, obtendo a 
cualificación de 5. 
Os traballos de investigación 
realizados valoraranse nunha escala 
de 0 a 10 e contribuirán cun 20% á 
nota final. 
 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois do 

12 de marzo. 

 
Modificación dos criterios de cualificación final. 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
 
Para a obtención da cualificación da terceira avaliación e da 
avaliación final ordinaria teranse en conta as notas da primeira e 
segunda avaliación, ou a das recuperacións realizadas de forma 



presencial ou mediante entrega de tarefas. Calcularase a media 
aritmética. Isto constituirá o 80% da nota. 
Os traballos de investigación realizados contribuirán ao cálculo da 
nota cun 20%. 
Se a nota final non é unha cifra enteira, redondearase favorecendo 
ao alumno.  
O traballo realizado polo alumno durante o terceiro trimestre terase 
en conta para favorecer a cualificación final cun máximo dun punto. 
Non se contempla a realización do  exame final a distancia para 
subir a nota. 
 
 

 
Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
 
Ante a falta de instrucións precisas sobre a realización das          
probas de setembro, prevense dúas situacións: 
1 Posibilidade de realización de probas presenciais. Neste        
caso os alumnos deberán superar unha proba escrita        
sobre os contidos dos temas ou bloques abordados de         
forma presencial ao longo do curso. Debido á natureza         
deste programa non se realizará avaliación de contidos        
mínimos. 
2 Imposibilidade de realización de probas presenciais.       
Neste caso proporase a realización a distancia e entrega         
de actividades sobre os contidos dos temas ou bloques         
abordados de forma presencial ao longo do curso. O         
desenvolvemento correcto das devanditas actividades     
suporá a superación da materia coa cualificación de 5.  
 
 

 
Alumnado de materia pendente 

 
 
Criterios de avaliación 
 Non procede. 

 



Criterios de 
cualificación 
 
 
Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 
 
 

 

 

 
Curso: 2º Bachillerato Internacional 

 
 

Materia: Química 
 
 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que no se 
van a desenvolver 

 
 
Se ha abordado la materia completa, distribuída entre 2018-2020 . 
 
 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso ampliación) 
 

 
Actividades 

 

 
Proporanse  actividades de repaso 
de toda a materia encamiñadas á 
preparación das probas de ABAU 
Como:  resolución de exercicios, 
realización de resúmenes e 
esquemas. Lectura de temas de 
repaso e de ampliación. Como 
recursos, empregaranse:  

 
Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Materiais e recursos 



 O libro de texto, exemplos de 
probas de ABAU anteriores  e 
recursos web. Folla de ruta 
elaborada polo profesor. 
La comunicación será por DRIVE e 
Correo electrónico. 
 
 

 
Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación e 

cualificación 
 

Avaliación de contidos 
desenvueltos antes do 12 

de marzo. 

Avaliáronse dacordo coa 
programación. 
Os alumnos que non superasen 
algunha avaliación ou as dúas, dos 
contidos abordados antes do 12 de 
marzo, terán a oportunidade de 
recuperalas mediante a realización 
correcta de actividades propostas polo 
profesor/a da materia, obtendo a 
cualificación de 5. 
Os traballos de investigación 
realizados valoraranse nunha escala 
de 0 a 10 e contribuirán cun 20% á 
nota final. 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois do 

12 de marzo. 

 
Modificación dos criterios de cualificación final. 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
Para a obtención da cualificación da terceira avaliación e da 
avaliación final ordinaria teranse en conta as notas da primeira e 
segunda avaliación, ou a das recuperacións realizadas de forma 
presencial o mediante entrega de tarefas. Calcularase a media 
aritmética. Isto constituirá o 80% da nota. 
Os traballos de investigación realizados contribuirán ao cálculo da 
nota cun 20%. 
Se a nota final non é unha cifra enteira, redondearase favorecendo 
ao alumno.  
O traballo realizado polo alumno durante o terceiro trimestre terase 
en conta para favorecer a cualificación final cun máximo dun punto. 



Non se contempla a realización do exame final a distancia para 
subir a nota. 
 
 
 

 
Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
 
Ante a falta de instrucións precisas sobre a realización das          
probas de setembro, prevense dúas situacións: 
1 Posibilidade de realización de probas presenciais. Neste        
caso os alumnos deberán superar unha proba escrita        
sobre os contidos dos temas ou bloques abordados de         
forma presencial ao longo do curso. Debido á natureza         
deste programa non se realizará avaliación de contidos        
mínimos. 
2 Imposibilidade de realización de probas presenciais.       
Neste caso proporase a realización a distancia e entrega         
de actividades sobre os contidos dos temas ou bloques         
abordados de forma presencial ao longo do curso. O         
desenvolvemento correcto das devanditas actividades     
suporá a superación da materia coa cualificación de 5.  
 
 
 

 
Alumnado de materia pendente 

 
 
Criterios de avaliación 
 

Non procede.  
Criterios de 
cualificación 
 
 



Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 
 
 

 



Departamento de Francés

IES do Castro

Información e publicidade
Información

ao alumnado

e ás familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle pola que se 

comunican as tarefas semanais.

Publicidade 
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase un aviso

xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Francés 

Profesora: Carmen Pouso 

IES do Castro 

 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase            
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.   

 



 
 
 
 

Curso:  1º ESO  

Materia: Francés 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

 
Que non se van desenvolver de forma presencial e polo tanto non van ser motivo de examen en setembro. 
Sí se vai avanzar nestes contidos ata onde se poida.     

A partir da páxina 46 do Livre de l’élève , Parachute 1, Unité 4: Contidos comunicativos: Dar órdenes ou 
consellos/ Expresar a pertenencia. 

Contidos gramaticais:Os adxetivos posesivos, o verbo AVOIR,, o imperativo afirmativo. 

Vocabulario: Os medios de comunicación. 

Sons e grafías: O son [z], o “s” final,a ligazón. 

Civilización : Os medios de comunicación e a publicidade,orixen dos apelidos en Francia ( apelidos 
correntes e menos correntes). 

Competencias:Matemática, social e cívica, sensibilidade e expresión culturales, dixital. 

 

UNITÉ 5: 

Comunicación: Ir de compras e facer comentarios sobre as prendas./Preguntar e decir a causa. / 
Preguntar e decir a hora/ Falar das tarefas cotidianas. 

Gramática:Os adxetivos demostrativos/ O verbo METTRE / Pourquoi...parce que... / O verbo FAIRE., 

Vocabulario: A roupa/ A hora / As fórmulas de cortesía :TU ou VOUS. 

Sons e grafías: O son [v], o son [oeR], oi=wa. 

Civilización :Estilos de roupa. / París:monumentos, museos, arquitectura , gastronomía. 

Competencias: Sociales e cívicas, sensibilidade e expresión culturales, espíritu de iniciativa e 
emprendedor. 

 

UNITÉ 6: 

Comunicación: Propoñer, pedir, rechazar alimentos./ Falar das súas comidas / Falar da súa vida cotidiana. 



 

Gramática:Os artigos partitivos / O verbo PRENDRE /Os verbos pronominais. 

Vocabulario: Os alimentos /As comidas / As actividades cotidianas. 

Sonidos e grafías : O son [E] nasal , o son que corresponde a letra “ch” parecido ó “x” galego, 
in,ein,ain,aim= [E] nasal. 

Civilización :Alimentación e dietética / As vacacións en Francia : estancias, solidariedade, personas con 
minusvalías. 

Competencias : Sociales e cívicas. 
 

 

 

 

 
 
 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Exercicios do Cahier para contidos novos, envío de exercicios de 
repaso para reforzar o xa  dado e que fan na libreta personal. Cancións. 
Poema para o día do pai.Comprensión oral. Comprensión escrita. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Explicación gramatical e dos contidos, via Aula Virtual, atendendo a que 
o alumnado busque vocabulario pola súa conta, por exemplo, para 
practicar , dada a situación, unha certa autonomía de aprendizaxe. 
O alumnado envía por correo electrónico a tarefa á profesora. Pasado 
un tempo prudencial , a profesora envía as correccións ao alumnadao 
seguindo o mesmo criterio de aula presencial coa corrección en grupo, 
que neste caso fai o alumnado na súa casa. 

Materiais e recursos 

Livre de l’élève, Parachute 1 co seu Cahier d’exercices. O Cahier está 
colgado na Aula Virtual para os exercicios de AUDIO e para o alumnado 
que esquecera o seu material no centro. O Livre ten un enlace que 
facilitou a editorial, tamén cos AUDIO. 
Internet para cancións que sirven para repasar contidos.Outros recursos 
que poidan xurdir. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 

    

Na 2º avaliación xa houbo que facer cambios porque probas programadas non se 



 

antes do 12 de 
marzo 

poideron levar a cabo. 

A expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, comprensión escrita, 
gramática, vocabulario e cultura francesa, así como o traballo da aula: atención , 
participación, tarefas, ou na casa: estudio, deberes , cuaderno de exercicios e 
libreta personal non poideron ser totalmente avaliados coas porcentaxes que se 
reflexan na programación oficial de principios de curso. 

O examen que sí pudo ser feito calificouse con 9’5 puntos e 0’5 as notas de clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
    

Estes contidos van servir para mellorar a nota global media da 1º e 2º avaliación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

    

50% para a nota do 1º trimestre e 50% para anota do 2º trimestre. 
 
 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 



 

A proba de setembro contará de :-Proba de gramática e vocabulario (40%),-comprensión 
oral(20%)l,-comprensión  escrita (20%),-expresión escrita (20%). 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Traballo feito nas clases de recuperación presencial unha vez por 
semana, con probas de seguimento basadas no traballo feito na aula 
para faciliatar a recuperación da materia. 
 

Criterios de cualificación: As notas desas probas que alcances o nivel de aprobado, polo menos. 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Valorase o traballo e esforzo das clases presenciales e as pequenas 
probas para ver a evolución e a asimilación gradual dos contidos. 

  



 
 
 

Curso:  2º A,C 

Materia: Francés 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

Contidos que non se van desenvolver de forma presencial polo tanto non entran na proba de 
setembro. Sí se avanza neles a través da A.V. ata onde se poida.    

A partir da páxina 34 do Livre de l’´lève, Parachute 2 , UNITÉ 3. 

-Comunicación: Invitar a alguén,aceptar,rechazar cortesmente unha invitación / Expresar a 
posesión,/Explicar unha receta de cociña /Precisar unha cantidade. 

-Gramática: Os adxetivos posesivos de varios poseedores, Je voudrais...de cortesía, os 
pronomes COD co imperativo afirmativo e negativo, a cantidade. 

-Vocabulario: As recetas. 

-Sons e grafías: Os sons [s] e [z], [R],[gR],[kR],[tR] ; g(e), g(i) = [3]. 

-Civilización: Festas tradicionales en Francia. Taller de escritura: Redactar unha invitación a unha 
festa. 

-Competencias: Matemáticas,ciencias e tecnoloxía,dixital,sociales e cívicas. 

 

UNITÉ 4 

 

-Comunicación: Falar da súa casa, do seu cuarto e dos seus obxetos personales / Contar 
sucesos pasados. 

-Gramática: As preposicións de lugar con “de” / O “passé composé” : formación e auxiliares. 

-Vocabulario: A casa: habitacións, muebles, decoración./ Expresións de lugar. 

-Sons e grafías: O equivalente parecido ó “x” galego en contraste co [s] e co 
[3]/c(e),c(i),ç,s,ss,t(i)=s 

-Civilización : Casas insólitas :yourte, barcaza, contenedor…. Taller de escritura : quedar… 

-Competencias: Sociales e cívicas, sensibilidade e expresión culturales. 

 



 

UNITÉ5 

 

-Comunicación: Pedir nun restaurante / Falar das súas costumbres e da súa alimentación. 
Descubrir a lingua poética. Contar anécdotas en pasado. 

-Gramática: O pronome “en”, o passé composé : participios pasados en [e],[i],[y]. 

-Vocabulario : Utensilios da mesa, / Expresións de tempo ( frecuencia) / Os alimentos. 

-Sons e grafías: [aj],[Ej],[y],[u],[i], ai,è,ê,,e(ll),e(rr),e(tt), ei=[E]. 

-Civilización: Literatura e cine./ Taller de escritura : Redactar unha ficha biográfica sobre un autor. 

-Competencias: Sensibilidade e expresión culturales, sociales e cívicas. 

 

UNITÉ 6 

 

-Comunicación: Falar das estacións e do tempo. /Dar información precisa e informarse sobre un 
animal. Comparar. Falar do futuro ( previsións, proxectos). 

-Gramática : O comparativo e o superlativo. O futuro simple : formación e verbos regulares. Os 
pronomes COD co presente e o futuro. 

-Vocabulario: As estacións e a meteoroloxía / os animais da savana / As grandes cifras ( medidas 
e cantidades)./ Expresións de tempo (futuro). 

-Sons e grafías : [k],[g],[d],[t];gn=ñ. 

-Civilización : Francia en superlativo : lugares excepcionales. Taller de escritura : redacción 
dunha ficha descriptiva sobre un animal. 

-Competencias : Matemáticas,ciencias e tecnoloxía,sociales e cívicas, espíritu de iniciativa e 
emprendedor. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Exercicios de aplicación dos contidos novos, repaso de algúns contidos 
por medio de canción.Escoita por parte do alumnado de tarefas de 
AUDIO.Comprensión oral. Comprensión escrita. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Explicación gramatical e de contidos a través da A.V.Búsqueda por 
parte do alumnado dalgún vocabulario ( autonomía). Indicación das 
tarefas a facer. 
O alumnado envía a correo electrónico da profesora as tarefas feitas. 
A profesora envía, pasado un tempo prudencial, a corrección das 
tarefas 
seguindo o esquema da clase presencial de corrección grupal, que 
neste caso fai igualmente cada alumn@ pola súa conta na casa. 

Materiais e recursos 
Livre de l’élève , Parachute 2 e Cahier d’exercices. Ambos están na A.V. 
Internet. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
 

    

Seguíronse os mesmos criterios que para 1º da ESO. 
 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
    

Seguíronse os mesmos criterios que para 1º da ESO. 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 



 

    

Seguiranse os mesmos criterios que para 1º da ESO. 
 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

Igual que para 1ª da ESO.Están na progarmación xeral. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Igual que para 1º da ESO 

Criterios de cualificación: Os mesmos que para 1º da ESO 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Os mesmos que para 1º da ESO 

 
 
 

Curso:   3º A,B. 

Materia: Francés 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

    



 

Páxina 44 do Livre de l’élève, Parachute 3, UNITÉ -Comunicación: Orientarse nunha vila e 
describir lugares/ Preguntar e indicar un itinerario / Construir un “récit” en pasado. 

-Gramática : O pronome “y”. / O imperfecto e o passé composé ( situar unha acción, describir 
accións sucesivas). 

-Vocabulario : Preposicións de lugar / Expresións para construir un “récit” 

-Civilización: A vila de Marsella / As artes e a literatura na Provenza.. / taller de escritura: Escribir 
unha postal. 

--Competencias : Sociales e cívicas, sensibilidade e expresión culturales. 

 

UNITÉ 5 

 

-Comunicación : Tarefas do fogar e pequenas axudas entre veciñ@s/ coñecid@s./ Expresar o 
enfado, indiñación./ Expresar a frecuencia /Dalas gracias. 

-Gramática : A negación : plus, personne. Verbos+ COD/COI. 

-Vocabulario : Tarefas do fogar / Relacións personales / A frecuencia. 

-Civilización : Actuar para axudar ós demáis: axuda humanitaria,...asociacións “juniors”. / Taller 
de escritura : saber dalas gracias. 

-Competencias: Dixital, sociales e cívicas. 

 

UNITÉ 6 

 

-Comunicación: Explorar o universo dixital / Participar nun xogo televisado /Comparar obxetos / 
Falar don pasado e dos recordos da infancia. 

-Gramática : O comparativo e o superlativo / O imperfecto ( como se fai). 

-Vocabulario : Redes sociales, útiles dixitais,expresións de tempo (pasado), a escola tempo fai. 

-Civilización : A arte da palabra onte e hoxe : dos bardos ós”slameurs” e “youtubeurs”. Taller de 
escritura : Escribir unha historia. 

-Competencias : Dixital,espíritu de iniciativa e emprendedor, sensibilidade e expresión culturales. 

 
 
NOTA: estes contidos non entran no examen de setembro porque non se denvolveron de forma 



 

presencial. Sí se avanza neles ata onde se poida. 

 

 

 

 
 
 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Repaso e reforzo dalgún punto gramatical. Ampliación de contidos de 
gramática e vocabulario. Cancións. Reportaxe e película .Comprensión 
oral,comprensión escrita. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Explicación de gramática , búsqueda por parte do alumnado dunha 
parte do vocabulario para a súa autonomía de aprendizaxe, búsqueda 
de coñecemento do Livre de l’élève ( resumo gramatical e verbos ó final 
do Livre). 
O alumnado envía deberes por correo electrónico á profesora. Despois 
dun tempo prudencial a profesora envía as correccións ao alumnado 
seguindo o esquema de corrección grupal que se fai nas clases 
presenciais, e cada alumno se corrixe, neste caso na súa casa. 

Materiais e recursos 

Livre de l’élève, Parachute 3, Cahier d’exercices, ampliación de 
esquemas gramaticais con exercicios a maiores para completar os do 
Cahier. Internet para cancións(día do pai), reportaxe e película ( 
realacionados cos contidos das unidades). Tanto o Livre coma o Cahier 
están na A.V. para o uso dos AUDIO ou para o alumnado que 
esquecera o material no centro. Cancións para traballar contidos 
gramaticais e outras posibilidades doutros recursos que poidan xurdir. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

    

Os mesmos ca en 1º da ESO tanto para antes do 12 de marzo como para 
despois do 12 de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliación de     



 

contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Os mesmos expostos en 1º da ESO. 
 
 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
 

 
Os mesmos criterios que para 1º da ESO. 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

Son os mesmos que para 1º da ESO.Están na programación xeral. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 
 
 
 



Departamento de Francés

Profesora: Concepción Vilar Seijas

IES do Castro

Información e publicidade
Información

ao alumnado

e ás familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle pola que se 

comunican as tarefas semanais.

Publicidade 
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase un aviso

xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



CURSO:      1º ESO A – 1º ESO D

 MATERIA:  FRANCÉS 
Profesora: Concha VILAR SEIJAS

1.- CONTIDOS DESENVOLVIDOS ANTES DO DÍA 12 DE MARZO

Os que corresponden ás unidades 1,2,3 e 4 ata a páxina 45 do libro Parachute 1 + Verbo  Avoir 
 
Contidos,estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades  que  están
reflectidos na programación.

2.- CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS QUE NON SE 
VAN DESENVOLVER 

Unidades 5 e 6  
Expresar a hora / Desenvolverse nunha situación de compra( pedir un artículo, preguntar o prezo, 
facer un comentario sobe o prezo, pagar, dar unha opinión sobre unha prenda de roupa)/ 
Falar das comidas  / Nomear os alimentos mais importantes  / Utilizar o artigo convinte para falar 
dos alimentos ( partitivo, determinado ou indeterminado)/ Falar das accións cotiás  / Conxugar un 
verbo pronominal

Contidos,estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades  que  están
reflectidos na programación.

3.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperacion, repaso, reforzo 
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e 2ª avaliación:
Actividades de repaso , ampliación.

Tarefas para o alumnado que que suspendeu  a 1ª e/ou 2ª
avalación:
-Actividades de repaso dos contidos mínimos ( favorecen  a
adquisición  das  competencias  básicas  desenvolvendo  as
destrezas  de  comprensión  oral,  comprensión  escrita  e
expresión escrita. )

Tipoloxía das tarefas: 
Actividades do libro do alumno  para entregar. 
Actividades do caderno de exercicios.
Tarefas a realizar elaboradas pola propia profesora .
Comprobación do traballo levado a cabo polo alumno cos 
boletíns de corrección unha vez realizadas as tarefas 
( nalguns casos)
Tarefas de repaso e/ ou reforzo a realizar para unha data 
previamente acordada.
Tarefas de comprensión oral cos audios ou cos vídoes do
método ou con enlaces a vídeos de you tube 
Tarefas con enlaces a exercicos de páxinas web 

Metodoloxía (Alumnado con 
conectividade e sen conectividade)

Envío por correo electrónico de diversos boletíns 
informativos sobre a metodoloxía que se vai aplicar.
Envío por correo electrónico(nun primeiro tempo)  de 
diversos ficheiros de exercicios a realizar debidamente 
numerados para seren facilmente ordenados e gardados. 



Posteriormente, envío destes mesmos á aula virtual para  
entregar nunha data determinada que non se pode 
sobrepasar. 
Envío colectivo da corrección dos exercicios nalguns casos.
Comunicación co alumnado por correo electrónico  para 
resolver dúbidas. 
  
-Non hai alumnado sen conectividade neste grupo.

Materiais e recursos Audios, textos, diálogos e actividades do  libro e do cahier 
Parachute 2 para actividades.
Accesos ao libro e ao cahier d´exercices virtuais ( para 
alumnado sen material na casa ) enviados pola profesora. 
Fichas de apoio elaboradas pola propia profesora.
Uso da Aula Virtual creada para 1º ESO 
Páxinas web e enlaces de interese sobre temas de gramática
ou  cultura e civilización  ou documentos de interese.

4.- MODIFICACIÓN NOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
CUALIFICACIÓN

Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 
12 de marzo

Foron avaliados durante a 1ª e 2ª avaliación  cos 
criterios establecidos na programación inicial

Avaliación de contidos desenvolvidos despois do
12 de marzo

Tarefas de repaso  da 1ª e 2ª avaliación

-Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e a 2ª
avaliación: Actividades  de  reforzo,  repaso  e
ampliación voluntarias que poden  subir a nota
final.

-Tarefas  para  o  alumnado  que  suspendeu  a  1ª
e  /ou  2ª  avaliación: propóñense  actividades
sobre  os  contidos  mínimos  impartidos.  Estas
actividades son avaliables e obrigatorias. 

5.- MODIFICACIÓN DOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL (Indicar o 
procedemento para obter a cualificación final de curso)

1.Alumnado que aprobou a 1ª e 2 ª avaliación:

A súa cualificación final obterase facendo a  nota media da 1ª e 2ª avaliación. Cos criterios 
establecidos na programación inicial. Esta nota poderá verse incrementada  gracias á entrega  de 
todalas tarefas voluntarias de repaso, reforzo e ampliación propostas durante o confinamento, 
completas, debidamente realizadas  e entregadas dentro dos plazos estipulados.
Valorarase a calidade e a honestidade do traballo realizado. 

2. Alumnado que suspendeu a 1ª e /ou  2ª avaliación: 

Entregará as tarefas de recuperación e repaso solicitadas sobre os contidos mínimos impartidos .
As tarefas deberán estar completas, correctas, entregadas dentro do prazo acordado e deben atender
ao principio de honestidade. 

6.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Realizaráse un exame extraordinario dos contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliaciaión ( ata o 12 de 
marzo)



Se é posible, presencial no centro, se non fora posible, realizarase de forma telemática. 



CURSOS:      2º ESO B   - 2º ESO D 
Profesora: Concha VILAR SEIJAS

 MATERIA:  FRANCÉS 

1.- CONTIDOS DESENVOLVIDOS ANTES DO DÍA 12 DE MARZO

Os que corresponden ás unidades  0,1,2,3 e 4  só ata a páxina  45  do libro Parachute 2

Contidos,estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades  que  están
reflectidos na programación.

2.- CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS QUE NON SE 
VAN DESENVOLVER 

(abordouse o passé-composé como  ampliación necesaria para a adecuada progresión do 
alumnado)

unidades 5 e 6 (Falar dos hábitos alimentarios,saber desenvolverse nun restaurante, falar do tempo 
meteorolóxico e das estacións do ano,saber comparar e saber expresarse en futuro)  

Contidos,estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades  que  están
reflectidos na programación.

3.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperacion, repaso, reforzo 
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e 2ª avaliación:
Actividades de repaso , ampliación.

Tarefas para o alumnado que que suspendeu  a 1ª e/ou 2ª
avalación:
-Actividades de repaso dos contidos mínimos ( favorecen  a
adquisición  das  competencias  básicas  desenvolvendo  as
destrezas  de  comprensión  oral,  comprensión  escrita  e
expresión escrita. )

Tipoloxía das tarefas: 
Actividades do libro do alumno  para entregar. 
Actividades do caderno de exercicios.
Tarefas a realizar elaboradas pola propia profesora .
Comprobación do traballo levado a cabo polo alumno cos 
boletíns de corrección unha vez realizadas as tarefas 
( nalguns casos)
Tarefas de repaso e/ ou reforzo a realizar para unha data 
previamente acordada.
Tarefas de comprensión oral cos audios ou cos vídoes do 
método ou con enlaces a vídeos de you tube 
Tarefas con enlaces a exercicos de páxinas web 

Metodoloxía (Alumnado con 
conectividade e sen conectividade)

Envío por correo electrónico de diversos boletíns 
informativos sobre a metodoloxía que se vai aplicar.
Envío por correo electrónico(nun primeiro tempo)  de 
diversos ficheiros de exercicios a realizar debidamente 
numerados para seren facilmente ordenados e gardados. 
Posteriormente, envío destes mesmos á aula virtual para  



entregar nunha data determinada que non se pode 
sobrepasar. 
Envío colectivo da corrección dos exercicios nalguns casos.
Comunicación co alumnado por correo electrónico  para 
resolver dúbidas. 
  
-Non hai alumnado sen conectividade neste grupo.

Materiais e recursos Audios, textos, diálogos e actividades do  libro e do cahier 
Parachute 2 para actividades.
Accesos ao libro e ao cahier d´exercices virtuais ( para 
alumnado sen material na casa ) enviados pola profesora. 
Fichas de apoio elaboradas pola propia profesora.
Uso da Aula Virtual creada para 2º ESO 
Páxinas web e enlaces de interese sobre temas de gramática
ou  cultura e civilización  ou documentos de interese.

4.- MODIFICACIÓN NOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
CUALIFICACIÓN

Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 
12 de marzo

Foron avaliados durante a 1ª e 2ª avaliación  cos 
criterios establecidos na programación inicial.

Avaliación de contidos desenvolvidos despois do
12 de marzo

Tarefas de repaso  da 1ª e 2ª avaliación

-Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e a 2ª
avaliación: Actividades  de  reforzo,  repaso  e
ampliación voluntarias que poden  subir a nota
final.

-Tarefas  para  o  alumnado  que  suspendeu  a  1ª
e  /ou  2ª  avaliación: propóñense  actividades
sobre  os  contidos  mínimos  impartidos.  Estas
actividades son avaliables e obrigatorias. 

5.- MODIFICACIÓN DOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL (Indicar o 
procedemento para obter a cualificación final de curso)

1.Alumnado que aprobou a 1ª e 2 ª avaliación:

A súa cualificación final obterase facendo a  nota media da 1ª e 2ª avaliación. Cos criterios 
establecidos na programación inicial.Esta nota poderá  verse incrementada gracias á entrega  de 
todalas tarefas voluntarias de repaso, reforzo e ampliación propostas durante o confinamento, 
completas e debidamente realizadas  e entregadas dentro dos plazos estipulados.
Valorarase a calidade e a honestidade do traballo realizado. 

2.Alumnado que suspendeu a 1ª e/ou  2ª avaliación:

Entregará as tarefas de recuperación e repaso solicitadas sobre os contidos mínimos impartidos .
As tarefas deberán estar completas, correctas, entregadas dentro do prazo acordado e deben atender
ao principio de honestidade. 

6.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Realizaráse un exame extraordinario dos contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliaciaión ( ata o 12 de 
marzo)
Se é posible, presencial no centro, se non fora posible, realizarase de forma telemática. 





CURSO:      3º ESO C
PROFESORA: Concha VILAR SEIJAS

 MATERIA:  FRANCÉS 

1.- CONTIDOS DESENVOLVIDOS ANTES DO DÍA 12 DE MARZO

 Os que corresponden ás unidades 0,1,2,3  ata a páxina   43  do libro Parachute 3 
+
preguntar (palabras interrogativas) / indicar o lugar (preposicións de lugar) / falar da sua 
alimentación/ negar  (ne...pas / plus/jamais/rien/ personne)
  
Os  contidos,  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades   están
reflectidos na programación.

2.- CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS QUE NON SE 
VAN DESENVOLVER 

Unidades 4,5,6
Referirse a un lugar sen nomealo ( pronome Y)
Saber contar uns feitos en pasado e plantar o decorado da narración 
saber utilizar o passé-composé e o imperfecto nunha narración en pasado
Describir as tarefas do fogar 
Utilizar expresións para amosar a cólera.
Falar de alguen ou de algo sen nomealo( utilizar os pronomes persoais complemento directo e 
complemento indirecto)
Comparar utilizando comparativos e superlativos
Referirse a hábitos pasados ou a lembranzas utilizando o imperfecto de indicativo

Contidos,estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades  que  están
reflectidos na programación.

3.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperacion, repaso, reforzo 
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e 2ª avaliación:
Actividades de repaso , ampliación.

Tarefas para o alumnado que que suspendeu  a 1ª e/ou 2ª
avalación:
-Actividades de repaso dos contidos mínimos ( favorecen  a
adquisición  das  competencias  básicas  desenvolvendo  as
destrezas  de  comprensión  oral,  comprensión  escrita  e
expresión escrita. )

Tipoloxía das tarefas: 
Actividades do libro do alumno  para entregar. 
Actividades do caderno de exercicios.
Tarefas a realizar elaboradas pola propia profesora .
Comprobación do traballo levado a cabo polo alumno cos 
boletíns de corrección unha vez realizadas as tarefas 
( nalguns casos)
Tarefas de repaso e/ ou reforzo a realizar para unha data 
previamente acordada.
Tarefas de comprensión oral cos audios ou cos vídoes do 



método ou con enlaces a vídeos de you tube 
Tarefas con enlaces a exercicos de páxinas web 

Metodoloxía (Alumnado con 
conectividade e sen conectividade)

Envío por correo electrónico da información  sobre a 
metodoloxía que se vai aplicar.
Envío por correo electrónico(nun primeiro tempo)  de 
diversos ficheiros de exercicios a realizar debidamente 
numerados para seren facilmente ordenados e gardados. 
Posteriormente, envío destes mesmos á aula virtual para  
entregar nunha data determinada que non se pode 
sobrepasar. 
Envío colectivo da corrección dos exercicios nalguns casos.
Comunicación co alumnado por correo electrónico  para 
resolver dúbidas. 
  
-Non hai alumnado sen conectividade neste grupo.

Materiais e recursos Audios, textos, diálogos e actividades do  libro e do cahier 
Parachute 3 para actividades.
Accesos ao libro e ao cahier d´exercices virtuais ( para 
alumnado sen material na casa ) enviados pola profesora. 
Fichas de apoio elaboradas pola propia profesora.
Uso da Aula Virtual creada para 3ª ESO 
Páxinas web e enlaces de interese sobre temas de gramática
ou  cultura e civilización  ou documentos de interese.

4.- MODIFICACIÓN NOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
CUALIFICACIÓN

Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 
12 de marzo

Foron avaliados durante a 1ª e 2ª avaliación  cos 
criterios establecidos na programación inicial.

Avaliación de contidos desenvolvidos despois 
do 12 de marzo

Tarefas de repaso  da 1ª e 2ª avaliación

-Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e a 2ª
avaliación: Actividades  de  reforzo,  repaso  e
ampliación voluntarias que poden  subir a nota
final.

-Tarefas  para  o  alumnado  que  suspendeu  a  1ª
e  /ou  2ª  avaliación: propóñense  actividades
sobre  os  contidos  mínimos  impartidos.  Estas
actividades son avaliables e obrigatorias. 

5.- MODIFICACIÓN DOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL (Indicar o 
procedemento para obter a cualificación final de curso)

1.Alumnado que aprobou a 1ª e 2 ª avaliación:
A súa cualificación final obterase facendo a  nota media da 1ª e 2ª avaliación. Cos criterios 
establecidos na programación inicial.Esta nota poderá verse incrementada  gracias á entrega  de 
todalas tarefas voluntarias de repaso, reforzo e ampliación propostas durante o confinamento, 
completas e debidamente realizadas  e entregadas dentro dos plazos estipulados.
Valorarase a calidade e a honestidade do traballo realizado. 

2.Alumnado que suspendeu a 1ª e /ou  2ª avaliación:



Entregará as tarefas de recuperación e repaso solicitadas sobre os contidos mínimos impartidos .
As tarefas deberán estar completas, correctas, entregadas dentro do prazo acordado e deben 
atender ao principio de honestidade. 

6.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Realizaráse un exame extraordinario dos contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliaciaión ( ata o 12 de 
marzo)
Se é posible, presencial no centro, se non fora posible, realizarase de forma telemática. 



CURSO:      4º ESO B 
Profesora: Concha VILAR SEIJAS

 MATERIA:  FRANCÉS           

1.- CONTIDOS DESENVOLVIDOS ANTES DO DÍA 12 DE MARZO

Os que corresponden ás unidades  1,2,3 y 4   ata a páxina  45   do libro Parachute 4

Os  contidos,  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades   están
reflectidos na programación.

2.- CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS QUE NON SE 
VAN DESENVOLVER 

O subxuntivo, ao final da unidade 4 , foi abordado como ampliación.
As unidades 5 e 6     :
Describir a alguen físicamente de xeito detallado
Expresar unha acción anterior a outra en pasado ( utilizando o pluscuamperfecto)
Expresar a causa con « comme » 
Designar a alguen ou algo sen nomealo mediante pronomes demostrativos 
Describir un obxecto de xeito detallado
Expresar feitos hipotéticos , expresar desexos ( utilizando o condicional) 
Os  contidos,  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades   están
reflectidos na programación.

3.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperacion, repaso, reforzo 
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e 2ª avaliación:
Actividades de repaso , ampliación.

Tarefas para o alumnado que que suspendeu  a 1ª e/ou 2ª
avalación:
-Actividades de repaso dos contidos mínimos ( favorecen  a
adquisición  das  competencias  básicas  desenvolvendo  as
destrezas  de  comprensión  oral,  comprensión  escrita  e
expresión escrita. )

Tipoloxía das tarefas: 
Actividades do libro do alumno  para entregar. 
Actividades do caderno de exercicios.
Tarefas a realizar elaboradas pola propia profesora .
Tarefas de repaso e/ ou reforzo a realizar para unha data 
previamente acordada.
Tarefas de comprensión oral cos audios do método
Acceso aos vídeos do método
Enlaces a vídeos de you tube ou a exercicos de páxinas web

Metodoloxía (Alumnado con 
conectividade e sen conectividade)

Envío por correo electrónico de diversos boletíns 
informativos sobre a metodoloxía que se vai aplicar.
Envío por correo electrónico(nun primeiro tempo)  de 
diversos ficheiros de exercicios a realizar debidamente 
numerados para seren facilmente ordenados e gardados. 
Posteriormente, envío destes mesmos á aula virtual para  
entregar nunha data determinada que non se pode 



sobrepasar. 
Envío colectivo da corrección dos exercicios nalguns casos.
Comunicación co alumnado por correo electrónico  para 
resolver dúbidas. 
  
-Non hai alumnado sen conectividade neste grupo.

Materiais e recursos Audios, textos, diálogos e actividades do  libro e do cahier 
Parachute 2 para actividades.
Accesos ao libro e ao cahier d´exercices virtuais ( para 
alumnado sen material na casa ) enviados pola profesora. 
Fichas de apoio elaboradas pola propia profesora.
Uso da Aula Virtual creada para 4º ESO 
Páxinas web e enlaces de interese sobre temas de gramática
ou  cultura e civilización  ou documentos de interese.

4.- MODIFICACIÓN NOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
CUALIFICACIÓN

Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 
12 de marzo

Foron avaliados durante a 1ª e 2ª avaliación cos 
criterios establecidos na programación inicial.

Avaliación de contidos desenvolvidos despois do
12 de marzo

Tarefas de repaso  da 1ª e 2ª avaliación 

-Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e a 2ª
avaliación: Actividades  de  reforzo,  repaso  e
ampliación voluntarias que poden  subir a nota
final.

-Tarefas  para  o  alumnado  que  suspendeu  a  1ª
e  /ou  2ª  avaliación: propóñense  actividades
sobre  os  contidos  mínimos  impartidos.  Estas
actividades son avaliables e obrigatorias. 

5.- MODIFICACIÓN DOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL (Indicar o 
procedemento para obter a cualificación final de curso)

1.Alumnado que aprobou a 1ª e 2 ª avaliación:
A súa cualificación final obterase facendo a  nota media da 1ª e 2ª avaliación. Cos criterios 
establecidos na programación inicial. Esta nota poderá  verse incrementada gracias á entrega  de 
todalas tarefas voluntarias de repaso, reforzo e ampliación propostas durante o confinamento, 
completas e debidamente realizadas  e entregadas dentro dos plazos estipulados.
Valorarase a calidade e a honestidade do traballo realizado. 

2.Alumnado que suspendeu a 1ª e /ou 2ª avaliación:
Entregará as tarefas de recuperación e repaso solicitadas sobre os contidos mínimos impartidos .
As tarefas deberán estar completas, correctas, entregadas dentro do prazo acordado e deben atender
ao principio de honestidade. 

6.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Realizaráse un exame extraordinario dos contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliaciaión ( ata o 12 de 
marzo)
Se é posible, presencial no centro, se non fora posible, realizarase de forma telemática.



CURSO:      1º BACHARELATO

 MATERIA:  FRANCÉS 

1.- CONTIDOS DESENVOLVIDOS ANTES DO DÍA 12 DE MARZO

Os que corresponden ás unidades  0,1,2,3,e 4  ata a páxina 60 do libro C´est à dire A2
Os  contidos,  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades   están
reflectidos na programación.

2.- CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS QUE NON SE 
VAN DESENVOLVER 

Os que corresponden ás unidades 5 e seguintes  do libro C´est à dire A2
-Comunicar sobre o tema da gastronomía utilizando o vocabulario relativo aos principais 
productos alimentarios, utensilios e receitas de cociña e as estructuras da interrogación, os 
pronomes interrogativos e os pronomes demostrativos. 
-Comunicar sobre a ecoloxía, o progreso e a defensa do medio ambiente e discutir sobre 
alimentación e consumo  expresando a causa, a consecuencia e a finalidade.
-Comunicar sobre tecnoloxía e invencións, aparatos cotiás e o seu funcionamento, formulando 
condicións e hipóteses.
-Familiarizarse con situacións de comunicación dentro do mundo laboral, utilizando o vocabulario 
dos contratos, das condicións de traballo e da remuneración asi como as expresións de tempo, de 
duración e a doble pronominalización. 
-Debater sobre un tema cultural (música, cine, literature, belas artes, teatro) utilizando o 
vocabulario axeitado, os adxetivos e pronomes indefinidos e o discurso indirecto. 

Os  contidos,  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades   están
reflectidos na programación.

3.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo 
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e 2ª avaliación:
Actividades de repaso , ampliación.

Tarefas para o alumnado que que suspendeu  a 1ª e /ou 2ª
avalación:
-Actividades de repaso dos contidos mínimos ( favorecen  a
adquisición  das  competencias  básicas  desenvolvendo  as
destrezas  de  comprensión  oral,  comprensión  escrita  e
expresión escrita. )

Tipoloxía das tarefas: 
Actividades do libro do alumno  para entregar. 
Actividades do caderno de exercicios.
Tarefas a realizar elaboradas pola propia profesora .
Comprobación do traballo levado a cabo polo alumno cos 
boletíns de corrección unha vez realizadas as tarefas 
( nalguns casos)
Tarefas de repaso e/ ou reforzo a realizar para unha data 
previamente acordada.
Tarefas de comprensión oral cos audios do método
Acceso aos vídeos do método
Enlaces a vídeos de you tube ou a exercicos de páxinas web



Metodoloxía (Alumnado con 
conectividade e sen conectividade)

Envío por correo electrónico de diversos boletíns 
informativos sobre a metodoloxía que se vai aplicar.
Envío por correo electrónico(nun primeiro tempo)  de 
diversos ficheiros de exercicios a realizar debidamente 
numerados para seren facilmente ordenados e gardados. 
Posteriormente, envío destes mesmos á aula virtual para  
entregar nunha data determinada que non se pode 
sobrepasar. 
Envío  da corrección individual dos exercicios. 
Comunicación co alumnado por correo electrónico  para 
resolver dúbidas. 
  
-Non hai alumnado sen conectividade neste grupo.

Materiais e recursos Audios, textos, diálogos e actividades do  libro e do cahier 
C´est à dire A2 para actividades.
Accesos ao libro e ao cahier d´exercices virtuais ( para 
alumnado sen material na casa ) enviados pola profesora. 
Fichas de apoio elaboradas pola propia profesora.
Uso da Aula Virtual creada para 1º BAC .
Páxinas web e enlaces de interese sobre temas de gramática
ou  cultura e civilización  ou documentos de interese.

4.- MODIFICACIÓN NOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
CUALIFICACIÓN

Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 
12 de marzo

Foron avaliados durante a 1ª e 2ª avaliación cos 
criterios establecidos na programación inicial.

Avaliación de contidos desenvolvidos despois do
12 de marzo

Tarefas de repaso  da 1ª e 2ª avaliación

-Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e a 2ª
avaliación: Actividades  de  reforzo,  repaso  e
ampliación voluntarias que poden  subir a nota
final.

-Tarefas  para  o  alumnado  que  suspendeu  a  1ª
e /ou 2ª avaliación: 
-  propóñense  actividades  sobre  os  contidos
mínimos  impartidos.  Estas  actividades  son
avaliables  e  obrigatorias  e  teñen  que  ser
entregadas nas datas sinaladas.
- Proba final para o alumnado que ten suspensa a
1º e 2ª avaliación. Entre o 25 de maio e o 3 de
xuño. Presencial, no IES do Castro. Se non fora
posible, por vía telemática na aula virtual e por
videoconferencia. 

5.- MODIFICACIÓN DOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL (Indicar o 
procedemento para obter a cualificación final de curso)

1.Alumnado que aprobou a 1ª e 2 ª avaliación:

A súa cualificación final obterase facendo a  nota media da 1ª e 2ª avaliación. Cos criterios 



establecidos na programación inicial.A maiores desta nota o alumnado poderá  sumar ata 1 punto 
gracias á entrega  das tarefas voluntarias de repaso, reforzo e ampliación propostas durante o 
confinamento, completas e debidamente realizadas  e entregadas dentro dos plazos estipulados.
Valorarase a calidade e a honestidade do traballo realizado. 

2.Alumnado que suspendeu a 1ª e/ou 2ª avaliación:

Entregará as tarefas de recuperación e repaso solicitadas  dos contidos mínimos impartidos  
Contarán un 20 %.
Fará o exame das avaliacións suspensas. Entre o 25 de maio e o 3 de xuño.). Presencial, no IES do 
Castro. Se non fora posible, por vía telemática na aula virtual e por videoconferencia. Contará o 
80% da nota.

6.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Realizaráse un exame extraordinario dos contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliaciaión ( ata o 12 de 
marzo)
Se é posible, presencial no centro, se non fora posible, realizarase de forma telemática. 



CURSO:   2º BACHARELATO   

 MATERIA:  FRANCÉS 

1.- CONTIDOS DESENVOLVIDOS ANTES DO DÍA 12 DE MARZO

Os que corresponden aos dossiers 1,2,3,4   ata a páxina 85  do libro Alter Ego + B1        
 +   pronomes persoais suxeto, tónicos, complemento directo, complemento indirecto, «en» , «y» , 
colocación dos pronomes e  doble pronominalización  ( que corresponden aos contidos gramaticais
das unidades 7 e 8 )                     
 +   mots de liaison ou connecteurs    +     textos de probas ABAU

Os  contidos,  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades   están
reflectidos na programación.

2.- CONTIDOS DESENVOLVIDOS DESPOIS DO 12 DE MARZO 

Contidos que o departamento considera necesarios para poder enfrentarse a unha posible proba de 
Francés 2º lingua estranxeira na proba ABAU a finais de curso ou no mes de setembro
- dossier 5 
Presentar e dar a sua opinión sobre grandes temas sociais e grandes causas (inxustizas, 
desigualdade, movementos de protesta, actos solidarios, peticións ) manexando o léxico do punto 
de vista, do compromiso, da solidariedade e do ánimo 
Usar debidamente o participio de presente e do xerundio
Expresar  a finalidade 
Expresar  o tempo (la durée: il y a , depuis, en , pour, pendant, ça fait ...que , il y a ...que ) 
- dossier  7 
Presentar compromisos medioambientais individuais e políticos, utilizando o vocabulario da 
ecoloxía, do consumo e expresando hipoteses. 
+ textos de probas ABAU

Os  contidos,  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  asociadas  a  estas  unidades   están
reflectidos na programación.

3.- CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS QUE NON SE 
VAN DESENVOLVER 

- dossier 6
Expresarse sobre actividades culturais, arte e artistas, facer unha crítica dun espectáculo.
Utilizar debidamente o subxuntivo nas oracións de relativo. 
- dossier 8 
Falar sobre feitos da xustiza ordinaria, entender una crónica xornalística da sección « sucesos » 
dun xornal,  presentar unha novela policíaca (polar) manexando adecuadamente o vocabulario da 
xustiza 
- dossier 9 
Comprender testimonios escritos e orais relacionados coas viaxes, redactar un relato de viaxe  
utilizando o passé- simple

4.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperacion, repaso, reforzo 
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e 2ª avaliación:
Actividades de repaso , ampliación.

Tarefas para o alumnado que que suspendeu  a 1ª e/ou 2ª
avalación:



-Actividades de repaso dos contidos mínimos (desenvolven
as  destrezas  de  comprensión  oral,  comprensión  escrita,
expresión escrita e coñecementos gramaticais ) aloxadas na
aula virtual para  entregar nunha data determinada que non
se pode sobrepasar. 

Tipoloxía das tarefas: 
Actividades semellantes ás do método do alumno  para 
entregar nunha data previamente señalada.
Tarefas a realizar elaboradas pola propia profesora .
Tarefas de comprensión oral cos audios do método
Acceso aos vídeos do método
Enlaces a vídeos de you tube 
Enlaces a exercicos de páxinas web 
Probas ABAU

Metodoloxía (Alumnado con 
conectividade e sen conectividade)

Envío por correo electrónico de diversos boletíns 
informativos sobre a metodoloxía que se vai aplicar.
Envío por correo electrónico (nun primeiro tempo)  de 
diversos ficheiros de exercicios a realizar debidamente 
numerados para seren facilmente ordenados e gardados. 
Envío da corrección individual dos exercicios .
Comunicación co alumnado por correo electrónico  para 
resolver dúbidas. 
  
-Non hai alumnado sen conectividade neste grupo.

Materiais e recursos Audios, textos, diálogos e actividades do  libro e do cahier 
Alter Ego + B1 para actividades.
Accesos ao libro e ao cahier d´exercices virtuais ( para 
alumnado sen material na casa ) enviados pola profesora. 
Fichas de apoio elaboradas pola propia profesora.
Uso da Aula Virtual creada para 2º BAC 
Páxinas web e enlaces de interese sobre temas de gramática
ou  cultura e civilización  ou documentos de interese.

5.- MODIFICACIÓN NOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
CUALIFICACIÓN

Avaliación de contidos desenvolvidos antes do 
12 de marzo

Foron avaliados durante a 1ª e 2ª avaliación cos
criterios establecidos na programación inicial

Avaliación de contidos desenvolvidos despois 
do 12 de marzo

Tarefas de repaso  da 1ª e 2ª avaliación

-Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e a 2ª
avaliación: Actividades  de  reforzo,  repaso  e
ampliación voluntarias que poden  subir a nota
final.

-Tarefas  para  o  alumnado  que  suspendeu  a  1ª
e /ou 2ª avaliación: 
-  propóñense  actividades  sobre  os  contidos
mínimos  impartidos.  Estas  actividades  son
avaliables e obrigatorias. 



- Proba final para o alumnado que ten suspensa a
1º e 2ª avaliación. Entre o 25 de maio e o 3 de
xuño. Presencial, no IES do Castro. Se non fora
posible,  por  vía  telemática  e  por
videoconferencia. 

6.- MODIFICACIÓN DOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL (Indicar o 
procedemento para obter a cualificación final de curso)

1. Alumnado que aprobou a 1ª e 2 ª avaliación

A súa cualificación final obterase facendo a  nota media da 1ª e 2ª avaliación. Cos criterios 
establecidos na programación inicial. A maiores desta nota o alumnado poderá  sumar ata 1 punto 
gracias á entrega  das tarefas voluntarias de repaso, reforzo e ampliación propostas durante o 
confinamento, completas e debidamente realizadas  e entregadas dentro dos plazos estipulados.
Valorarase a calidade e a honestidade do traballo realizado. 

2.Alumnado que suspendeu a 1ª e/ou 2ª avaliación

Entregará as tarefas de recuperación e repaso solicitadas  dos contidos mínimos impartidos  
Contarán un 20%.
 Fará o exame das avaliacións suspensas, entre o 25 de maio e o 3 de xuño. Será presencial, no IES
do Castro. Se non fora posible, por vía telemática, na aula virtual e por videoconferencia. Contará 
o 80% da nota.

7.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Realizaráse un exame extraordinario dos contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliaciaión ( ata o 12 de 
marzo)
Se é posible, presencial no centro, se non fora posible, realizarase de forma telemática. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 



 
 

 

 

Curso:  3º ESO 

Materia: CULTURA CLÁSICA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

Bloque 3: Hispania                                                 ESTÁNDARES                                           COMPETENCIAS 

 

● As colonias romanas               ●Valorar os vestixios de roma en Hispania       ●CC 

● As vías de comunicación         ●Deseño de itinerarios                                                  ●CI 

● A morte en Roma                     ●Extraer informacións de obras literarias                  ●CA 

●O latín                                       ●Identificar a filiación romana das nosas linguas      ●CL 

● A caída do imperio romano      ●Cálculos maemático                                                     ●CM 

 

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

Actividades  

.  Actividades de síntese e resumo: visualización do material  cultural de 

cada tema mediante gráficos, paradigmas, esquemas e mapas. 

 Actividades de recuperación, ampliación e visualización: exercicios de 

cada tema   variados tocando os diferentes aspecto lingüísticos, culturais 

e literarios 

 

 Actividades de desarrollo: lectura e comentario de textos, ejercicios de 

léxico,. 

 

 Actividades de recuperación: destinada ao alumnado que plantexa 

problemas na asimilación dos contidos.  Prepararanse exercicios de 

recuperación de dificultade graduada para os temas 

 Actividades de ampliación: destinada ao  alumnado que tendo 

superados os contenidos poiden facer actividades de ampliación e 

profundización, mediante traballos de investigación cultural, lecturas 

complementarias ou ampliación de léxico 

 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Favorecer a capacidade do alumnado para traballar por se mesmo, e  

utilizar os métodos apropiados para  a investigación. 

Envio do material teórico por mail e subido a Aula virtual. 

Envio de tarefas semanal mente por mail e subidoas a aula virtual. 

 Relacionar os aspectos teóricos da materia con aspectos prácticos. 



 

 

Materiais e recursos 
Temas de ampliación , reforzo e recuperación, soporte multimedia 
facilitado ao alumnado. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
 
Avaluación continua que responderá ao traballo do alumno na clase, a súa    participación e  

asimilación dos novos conceptos que demostrará de modo oral e escrito. 

 

Valoración da participación do alumno  na clase. 

 

Análisise do método de traballo do alumno: recollida de apuntes, realización de tarefas. 

 

PORCENTAXES 

 
40%  EXÁMENES 

 

20% EXPOSICIONES ORALES Y TRABAJOS 

 

20%  DIARIO DE CLASE Y PARTICIPACIÓN 

 

20% LECTURAS  

 

 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
Carácter diagnóstico continuo, formativo e integrador,sempre que favoreza ao 

alumno/a. 

Valorárase a conexión do alumno as actividades telemáticas e a entrega das tarefas 

nos prazos establecidos. 

Valorárase o interese do alumnos coa materia no superada na 1º e 2º avaliación nas 

actividades de reforzo que permitan superar as súas carencias. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

Análisis de las producciones de los alumnos 
• Monografías. 
• Resúmenes 
• Textos escritos. 
• tarefas realizadas 
 
Faltas de ortografía : 
 
Presentación de actividades 
 
Cumprimento do prazo de entrega das tarefas 
 
 
Cualificación final: A nota do alumnado obterase da media das dúas primeiras avaliacións. O traballo 
desensolvido despois do 12 de marzo servirá para aqueles alumnos que tiñan a materia superada para 
potenciar de xeito positivo a súa cualificación.para os alumnos con algunha avaliación suspensa, as tareas 
de recuperación  e reforzo desenvolvidas facilitarán a recuperación da avaliación suspensa e a cualificación 
final será do mesmo xeito que os anteriores.   
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A proba extraordinaria de setembro axustarase a contidos mínimos extraidos dos temas dados antes do 12 
de marzo. 
1 -Marco geográfico de las civilizaciones griega y romana. 

 

2- Marco histórico de la civilización griega: de las civilizaciones minoica y micénica al mundo helenístico. 

 

3-Marco histórico de la civilización romana: Monarquía, República e Imperio. 

 

4- El panteón griego y romano. 

 

5-Mitos grecolatinos. Los héroes. 

  

6-Organización política en Grecia y en Roma. 

 

7-Sociedad en Grecia y Roma: clases sociales. 

 
 
 
 
 



 

 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Reconocer  helenismos y latinismos remontándonos a los términos 

griegos y latinos  originales 

 

Conocer  los rasgos máis destacadoss de la civilaización greco-latina , en 

todos sus aspectos, culturales , históricos, literarios. 

 

 

Criterios de cualificación: Valorar o seguimento do alumno pendente da materia ao longo do curso 
nun 40% 
Valorar o traballo ou o test nun 60%. 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Realización de un traballo que recolla un tema de uno de los bloques en 
los que se divide la materia. 
 
Proba : test xeral dos contidos mínimos da materia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso:  1º BAC 

Materia: GREGO I 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

CONTIDOS 
 

Morfoloxía nominal : 

 Grados dol adxetivo, pronome relativo 

 Morfoloxía verbal:  

Formas no personais 

 Sintaxise: 

 Oracións compostas. Oracións de infinitivo  

 

 Cultural: 

 Traballo, oficios, ciencia e técnica.Organización política e social. 

 

ESTÁNDARES 

 

 ●    Identificar os distintos grados do adxetivo 

.●  Distinguir as formas no personais do verbo  

 ●  Identificar as funcións que realizan as formas de infinitivo dentro da 
oración comparando distintos exemplos do seu uso. 
 ● Reconocer, analizar e traducer de forma correcta as construcciones de 
infinitivo concertado e no concertado relacionándoas con construcciones 
análogas existentes noutras linguas que conoce. 
● Identificar no análise de frases e textos de dificultade graduada  as 
oracións compostas e  os elementos sintácticos propios da lingua grega 
relacionándoos para traduciros cos seus equivalentes en castelán. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Actividades  

 Actividades de desenvolvemento: lectura e comentario de textos, 

exercicios de léxico, exercicios morfo-sintácticos e traduccións para 

aplicar os mesmos. 

 

 Actividades de recuperación, ampliación e visualización: ejercicios de 

variados tocando os diferentes aspecto lingüísticos culturais e literarios. 

 

 Actividades de recuperación: destinada ao alumnado que prantexa 

problemas na asimilación dos contidos. Prepararanse ejercicios de 

recuperación de dificultade graduada para os temas lingüísticos e léxicos 

.. 

 

 Actividades de ampliación: destinada ao alumnado que tendo 

superados os contidos poden facer actividades de ampliación e 

profundización, mediante traballos de investigación cultural, lecturas 

complementarias ou ampliación do léxico grego. 

 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Favorecer a capacidade do alumnado para traballar por se mesmo, 

traballar en equipo e  utilizar os métodos apropiados para a investigación. 

 

 Relacionar os aspectos teóricos da materia cos aspectos prácticos. 

 

Materiais e recursos 
Temas de ampliación , reforzo e recuperación, soporte multimedia 
facilitado ao alumnado .Clases por video-conferencia. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
Avaliación continua que responderá ao traballo do alumno na clase, a súa 

participación e a asimilación dos novos conceptos que demostrará de modo oral e 

escrito. 

 

Valoración da participación do alumno na clase. 

Analise do método de traballo do alumno: recolleita de apuntes, realización de tarefas 

 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Carácter diagnóstico continuo, formativo e integrador,sempre que favoreza ao 

alumno/a. 

Valorárase a conexión do alumno as actividades telemáticas e a entrega das tarefas 

nos prazos establecidos. 

Valorárase o interese do alumnos coa materia no superada na 1º e 2º avaliación nas 

actividades de reforzo que permitan superar as súas carencias. 



 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
Cualificación final: A nota do alumnado obterase da media das dúas primeiras avaliacións. O traballo 
desensolvido despois do 12 de marzo servirá para aqueles alumnos que tiñan a materia superada para 
potenciar de xeito positivo a súa cualificación.para os alumnos con algunha avaliación suspensa, as tarefas 
de recuperación  e reforzo desenvolvidas facilitarán a recuperación da avaliación suspensa e a cualificación 
final será do mesmo xeito que os anteriores 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A proba extraordinaria de setembro axustarase a contidos mínimos extraidos dos temas dados antes do 12 
de marzo. 
 
CONTIDOS MINIMOS 
 

- A lingua grega 

     Historia suscinta da lingua grega 

     O alfabeto grego 

     Flexión nominal, pronominal e varbal.Forma e función.A concordancia 

     Sintase.Oracións, nexos e partículas. 

 

-  Os textos gregos e a súa interpretación 

     Introducción as técnicas de traducción e interpretación de  textos 

     Análise morfo-sintáctico. 

 

-  O léxico grego 

   Aprendizaje de vocabulario grego. 

   Cultismos de orixe grega nas linguas modernas. 

  

-  O legado grego. 

   Sinopsis da xeografía e historia da Antiga Hélade. 

   Mito e relixión. 

   Breve presentación dos xéneros literarios: épica, lírica, drama e  

   Historiografía. 

 

 
 
 



 

 

Alumnado de materia pendente 
 

NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 

 

 

Curso:  2º BAC 

Materia: GREGO II 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

 

CONTIDOS                                    ESTÁNDARES 

●Textos de Platón                       ●Análise de forma correcta e traducción 

●Filosofía platónica                     ●Identificar a doctrina filosófica de Platón 

●Obras de Platón                        ●Recoñecer ideas filosóficas a través dos textos 

●Sócrates                                    ●profundizar na figura de Sócrates 

 
. 
 
 
 



 

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

Actividades  

 Actividades de desenvolvemento: lectura e comentario de textos, 
exercicios de léxico, exercicios morfo-sintácticos e traduccións para 
aplicar os mesmos 
 

 Actividades de recuperación, ampliación e visualización: traduccións de 

Xenofonte os diferentes aspecto lingüísticos culturais e literarios. 

 

 Actividades de recuperación: destinada ao alumnado que prantexa 

problemas na asimilación dos contidos. Prepararanse traduccións de 

recuperación de dificultade graduada e ejercicios  dos temas lingüísticos 

e léxicos .. 

 

 Actividades de ampliación: destinada ao alumnado que tendo 
superados os contidos poden facer actividades de ampliación e 
profundización, na traducción mediante traballos de investigación cultural, 
lecturas complementarias ou ampliación do léxico grego 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Traduccións semanais e exercicios de etimoloxía , morfosintaxe e 
literatura. 
Traduccións enviadas via mail aos alumnos e alumnas. 

Materiais e recursos 
Temas de ampliación , reforzo e recuperación, soporte multimedia 
facilitado ao alumnado .Clases por video-conferencia. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
Avaluación continua que responderá ao traballo do alumno na clase, a súa    participación e  

asimilación dos novos conceptos que demostrará de modo oral e escrito. 

 

Valoración da participación do alumno  na clase. 

 

Análisise do método de traballo do alumno: recollida de apuntes, realización de tarefas. 

 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Carácter diagnóstico continuo, formativo e integrador,sempre que favoreza ao 

alumno/a. 

Valorárase a conexión do alumno as actividades telemáticas e a entrega das tarefas 

nos prazos establecidos. 

Valorárase o interese do alumnos coa materia no superada na 1º e 2º avaliación nas 

actividades de reforzo que permitan superar as súas carencias. 

 



 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
Cualificación final: A nota do alumnado obterase da media das dúas primeiras avaliacións. O traballo 
desensolvido despois do 12 de marzo servirá para aqueles alumnos que tiñan a materia superada para 
potenciar de xeito positivo a súa cualificación.para os alumnos con algunha avaliación suspensa, as tarefas 
de recuperación  e reforzo desenvolvidas facilitarán a recuperación da avaliación suspensa e a cualificación 
final será do mesmo xeito que os anteriores 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

CONTIDOS MÍNIMOS 

 
A proba extraordinaria de setembro axustarase a contidos mínimos extraidos dos temas dados antes do 12 
de marzo. 
 

 

- traducción de textos de Xenofonte e Platón 

 

- Análise morfo-sintáctico dos textos. 

 

- Identificar e analizar estructuras morfo-sintácticas extraibles dos textos. 

 

- Etimoloxías de termos gregos e definición dos mesmos. 

 

- Interpretación histórica, literaria e cultural dos textos de lectura obrigatoria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alumnado de materia pendente 
 

NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 
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CAMBIOS NA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE 
INGLÉS DO IES DO CASTRO DE VIGO DEBIDO A CRISE DO COVID-19 

APLICABLES DENDE O 16 DE MARZO DE 2020. 

Principios fundamentais da PD deste departamento que se manteñen até a 
avaliación final 

• É obrigatoria a realización da actividade de lectura comprensiva do número de libros
graduados que cada profesor ou profesora indique, así como a entrega dos reading reports
correspondentes en prazo e xeito acordados cun máximo de tres por curso.

• Do mesmo xeito é unha obriga a realización das tarefas de audio e vídeo que lle sexan
encomendadas polo profesorado, asemade das probas, presentacións e actividades DENTRO
DO ENSINO TELEMÁTICO, ou presencial se fose posible.

• O profesorado recomendará por escrito a realización de tarefas de verán como sistema de
repaso e recuperación para o alumnado que non aprobe a materia en xuño e teña que se
presentar na convocatoria de setembro.

• Os criterios e peso das cualificacións de cada proba escrita e doutros tipos de actividades nas
tres skills ou competencias básicas avaliables estableceranse explicitamente en cada unha 
das mesmas por nivel educativo, e non teñen por que ser necesariamente sempre os
mesmos en ditos niveis educativos para a resolución da cualificación final.

Principios fundamentais da PD deste departamento que se eliminan até a 
avaliación final 

• Non se avaliarán competencias ou skills relativas a SPEAKING OU LISTENING, permanecendo
as outras tres (READING , WRITING e USAGE OF LANGUAGE) vixentes.

1º ESO 

Contidos eliminados

• Grammar: Future Continuous
• Writing: Opinion Essay | Writing about memories

Instrumentos a utilizar

• Exames en pantalla con formularios ou Aula Virtual,
• Documentos Drive,
• Actividades do workbook en .pdf,
• Podcasts e vídeos de produción do alumnado,
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• Tarefas en blogues,  
• Cuestionarios on-line,  
• Reading reports,  
• Writing tasks, video classes,  
• Capturas de pantalla,  
• Fotos, imaxes e diagramas,  
• Presentacións dixitais.  

Porcentaxes e pesos nos criterios de avaliación: 

• Usage of language: 25 %  
• Writing 25%  
• Reading 25%  
• Extra work ou proxecto de seccións 25 % (No caso de que non exista este apartado, esta 

porcentaxe ficará engadida proporcionalmente ás outras skills) 

2ª ESO 

Contidos eliminados 
• Grammar: Question Tags | Reflexive pronouns  
• Writing: Comparison review | Advice on a forum | Report | Article 

Instrumentos a utilizar  

• Exames en pantalla con formularios ou Aula Virtual,   
• Documentos Drive,  
• Actividades do workbook en .pdf,  
• Podcasts e vídeos de produción do alumnado,  
• Tarefas en blogues,  
• Cuestionarios on-line,  
• Reading reports,  
• Writing tasks, video classes,  
• Capturas de pantalla,  
• Fotos, imaxes e diagramas,  
• Presentacións dixitais.  

Porcentaxes e pesos nos criterios de avaliación: 

• Usage of language: 25 %  
• Writing 25%  
• Reading 25%  
• Extra work ou proxecto de seccións 25 % (No caso de que non exista este apartado, esta 

porcentaxe ficará engadida proporcionalmente ás outras skills) 
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3º ESO 

 Contidos eliminados 
• Grammar:  Passive Voice | Conditionals | Reported Speech 
• Writing: Discussion Essay | Report | Survey | Formal letter | Newspaper article 

Instrumentos a utilizar  

• Exames en pantalla con formularios ou Aula Virtual,   
• Documentos Drive,  
• Actividades do workbook en .pdf,  
• Podcasts e vídeos de produción do alumnado,  
• Tarefas en blogues,  
• Cuestionarios on-line,  
• Reading reports,  
• Writing tasks, video classes,  
• Capturas de pantalla,  
• Fotos, imaxes e diagramas,  
• Presentacións dixitais.  

Porcentaxes e pesos nos criterios de avaliación: 

• Usage of language: 25 %  
• Writing 25%  
• Reading 25%  
• Extra work ou proxecto de seccións 25 % (No caso de que non exista este apartado, esta 

porcentaxe ficará engadida proporcionalmente ás outras skills) 

 

4º ESO 

Contidos eliminados 
• Grammar: Reported Speech | Future Continuous & Perfect | Relative Clauses 
• Writing: Announcement | Report  

Instrumentos a utilizar  

• Exames en pantalla con formularios ou Aula Virtual,   
• Documentos Drive,  
• Actividades do workbook en .pdf,  
• Podcasts e vídeos de produción do alumnado,  
• Tarefas en blogues,  
• Cuestionarios on-line,  
• Reading reports,  
• Writing tasks, video classes,  
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• Capturas de pantalla,  
• Fotos, imaxes e diagramas,  
• Presentacións dixitais.  

Porcentaxes e pesos nos criterios de avaliación: 

• Usage of language: 25 %  
• Writing 25%  
• Reading 25%  
• Extra work ou proxecto de seccións 25 % (No caso de que non exista este apartado, esta 

porcentaxe ficará engadida proporcionalmente ás outras skills) 

 

1º de BACHARELATO 

Contidos eliminados ou modificados 
• Grammar: Reported Speech, Conditional and Passive Voice daranse ao nivel 4º ESO 
• Writing: Non se elimina nada 

Instrumentos a utilizar  

• Exames en pantalla con formularios ou Aula Virtual,   
• Documentos Drive,  
• Actividades do workbook en .pdf,  
• Podcasts e vídeos de produción do alumnado,  
• Tarefas en blogues,  
• Cuestionarios on-line,  
• Reading reports,  
• Writing tasks, video classes,  
• Capturas de pantalla,  
• Fotos, imaxes e diagramas, 
• Documentos e materiais de sitios web recomendados   
• Presentacións dixitais.  

Porcentaxes e pesos nos criterios de avaliación: 

• Segundo a programación de aula comunicada ao alumnado correspondente.  

2º de BACH 

Contidos eliminados 
• Grammar: No se elimina nada 
• Writing: Non se elimina nada 
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Instrumentos a utilizar  

• Exames en pantalla con formularios ou Aula Virtual,   
• Documentos Drive,  
• Actividades do workbook en .pdf,  
• Podcasts e vídeos de produción do alumnado,  
• Tarefas en blogues,  
• Cuestionarios on-line,  
• Reading reports,  
• Writing tasks, video classes,  
• Capturas de pantalla,  
• Fotos, imaxes e diagramas,  
• Presentacións dixitais.  

Porcentaxes e pesos nos criterios de avaliación: 

• Segundo a programación de aula comunicada ao alumnado correspondente.  

 

 

Documento aprobado en reunión plenaria do departamento en sesión telemática o martes, 28 de 
abril de 2020. 

 

Dou fe, 

 

 

Alberte Zato Gómez de Liaño 

Xefe do departamento 

 

 



 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CURSO 2019-2020 

DEPARTAMENTO: LATÍN 
 
 

Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma 

canle pola que se comunican as tarefas semanais 
 

 
Publicidade 

 
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e 

darase aviso xeral mediante Abalar a todas as familias. 
 

 
 

Curso:  4º ESO 

Materia: LATÍN 

Contidos, criterios, estándares de aprendizaxe (ou parte deles) e 
competencias que non se van desenvolver 

BLOQUE I. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

Contido B1.5, Criterio B1.6., estándar:LAB.1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e 
ao castelán aplicando as regras fonéticas de evolución. 
 
BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

Contido B3.4, Criterio B3.4: 

- estándar: LAB3.4.1. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación. 
 
Non se darán os adxectivos da 2ª clase, nin os pronomes excepto is-ea-id. 
 



 

- estándar: LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
Non se dará a declinación dos sustantivos de 4ª en 5ª nin os adxectivos da 2ª clase. 

Contido B3.5, Criterio B3.6: 

-Estándar LAB3.6.1. Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa, o modo indicativo, tanto do tema de presente como do tema de perfecto; en 
pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo. 
 
-Estádar LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais 
latinas. 
 
Non se darán o pretérito pluscumaperfecto nin o futuro compuesto de indicativo. Non se dará a voz 
pasiva. 
 
- Estándar LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito 
imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. 
 

-Estándar LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e 
o participio de perfecto.: 
 
Non se dará o participio de perfecto 
 
BLOQUE 4. SINTAXE 
Contido B4.5, Criterio B4.5., estándar: LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, 
e diferénciaas das oracións simples. 
 
Non se darán oracións compostas (oracións de relativo). 
 
Contido B4.6., Criterio B4.6., estándar: LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as 
construcións de infinitivo e participio máis transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente. 
 
BLOQUE 6. TEXTOS 

Contido B6.3., criterio B.6.3, estándar: LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, 
analizando a información que proporcionan, para traducir pequenos textos. 
 
Non se traballará co diccionario Vox, se non con vocabularios ad hoc. 
 
BLOQUE 7. LÉXICO 

 
Contido B7.2., Criterio B7.2., estándar: LAB7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e 
sufixos, analizando o seu mantemento na propia lingua. 
 
 
A supresión destes estándares de aprendizaxe ou de partes deles non implica a eliminación de 
ninguha das competencias sinaladas na Programación do curso 2019-2020 e as diferenzas 
porcentuales entre cada unha non son salientábeis. 



 

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

Actividades: A maioría das actividades de morfoloxía, sintaxe e textos son de recuperación, repaso 
e reforzo: tablas de declinaciones para completar, diapositivas con vocabulario, traducciones de 
textos adaptados. Os novos contidos inícianse cunha explicación en arquivo adxunto, seguida de 
unha serie de exercicios morfosintácticos e de tradución.  
As cuestións de cultura e civilización requiren a búsqueda (dirixida) en internet da información 
sobre distintos aspectos dos contidos, e a resolución de cuestionarios ad hoc, a elaboración de 
sínteses, esquemas, cadros, mapas, gráficos, etc. establecendo as relacións entre o mundo actual 
e determinados aspectos estudados do mundo romano. 
Engádense traballos individuais de identificación da presenza lingüística do mundo latino hoxe en 
día. 
	

Metodoloxía (todo alumnado ten posibilidade de conectividade):  
As cuestións morfolóxicas, sintácticas e de tradución, faranse en tareas semanais -as novas a 
partir dunha explicación por escrito- con exercicios de dificultad gradual.  
As cuestións de cultura e civilización faranse tamén a través de tareas semanais (en alternancia 
coas referidas a cuestións gramaticais) que traballarán un ou dous vídeos informativos e/ou unha 
película ou parte dela cada vez: as alumnas e os alumnos deberán ser capaces de asimilar os 
novos contidos e dar unha visión personal e crítica relacionándo algúns aspectos dos mesmos co 
seu propio mundo.  
A procura da presenza lingüística do mundo latino requirirá unha labor persoal sobre materiais 
como noticias de prensa, artículos de revistas, publicidade, discursos de políticos e investigadores 
de distintos campos. 
Todas as dúbidas serán formuladas e resoltas nos foros da Aula Virtual, en videoconferencias e/ou 
no correo electrónico 
 
 

Materiais e recursos:  
Explicacións en arquivos adxuntos Word o Power Point e en diapositivas, vídeos / películas / 
documentais de internet: todo isto a través da Aula Virtual, o correo electrónico e as 
videoconferencias (Cisco Webex). Dúbidas segundo os mesmos medios telemáticos. 
 

Modificación nos instrumentos de avaliación e cualificación 

	
Avaliación	
de	contidos	
desenvolvi-
dos	antes	do	
12	de	marzo	

 
Ao ser o latín unha asignatura continua, a 2ª avaliación ten un peso moito mayor 
que a anterior: a cualifiación final será a resultante do cálculo dun 20%, 1ª 
evaliación, e un 80%, 2ª avaliación. Ambas as dúas avaliacións xa foron feitas de 
xeito presencial e segundo os procedementos, instrumentos de avaliación e 
criterios de cualificacion mencionados na programación xeral do curso. 
 



 
Avaliación	
de	contidos	
desenvolvi-
dos	despois	
do	12	de	
marzo.	

Durante a terceira avaliación, non presencial, a maioría das tarefas semanáis 
implica o repaso e o reforzo dos contidos desenvolvidos nas dúas primeiras 
avaliacións. Cada unha delas será observada, analizada, anotada e cualificada de 
0 a 10. Entregarase a continuación a resolución dos devanditos exercicios e 
aclararanse as dúbidas pola Aula Virtual, polo correo electrónico e/ou a través da 
videoconferencia. Comprobarase se se teñen feitas as correccións individuais. 
 
Os contidos novos incluídos nas tarefas semanáis (a súa proporción é moi baixa, 
como se ten dito) tamén están a ser observados, analizados e cualificados 
exercicio por exercicio de 0 a 10. A resolución de dúbidas segue os procedementos 
xa descritos. Tamén se comprobará se se teñen feitas as correccións individuais. 
 
Controlarase e rexístrarase o alumnado que non asiste ás viedoconferencias. 
Realizarase algunha proba oral ou escrita a través de videoconferencias no caso 
de que fose necesario. 
Realizaranse cuestionarios en liña se fose necesario. 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(procedemento para o  cálculo da cualificación final) 

 
A cualifiación final será a resultante do cálculo dun 20%, 1ª evaluación e un 80%, 2ª avaliación.  
No caso de que una/un alumna/o estea suspensa/o, se realiza todas as tareas destinadas ao 
repaso e reforzo dos estándares correspondentes con maioría de aprobados, considerarase que a 
alumna/o alumno ten superada a materia cun 5.  
 
Aquelas e aqueles alumnas/os que teñan o latín suspenso e non estean a entregar as tarefas (ao 
menos as tres cuartas partes das tarefas), tendo ao seu alcance os medios técnicos necesarios 
para facelo, deberán presentarse a unha proba por videoconferencia ou a un cuestionario en liña 
no mes de xuño, baseados nos contidos, criterios e estándares mínimos exixibles da 1ª e, sobre 
todo, da 2ª avaliación (Cf. Anexo infra). Considerarase que a/o alumna/o ten superada a materia 
cando acade unha nota de 5 ou superior na suma da ponderación das preguntas do exame. Que a 
nota final sexa superior ao 5 someterase ao criterio do profesor. 
 
A maiores, estas tarefas realizadas durante o periodo do confinamento poderán subir a nota final 
de todas/os as/ls alumnas/os entre un 0 e un 2: 
-As/os alumnos que xa teñen superada a materia as tarefas poderán aumentar a nota final de 1ª e 
2ª avaliación do seguinte xeito: cualificación media de todas as tarefas 3 o inferior a 3: +0; media 
de 4: +0,5; media de 5/6: +1; media de 7/8: +1,5; media de 9/10: +2.  
-No caso das/dos alumnas/os que non tivesen superada a materia, estean a realizar de xeito 
continuo e regular as tareas do período non presencial, e acaden unha nota media superior ao 5, 
será o profesor quen valorará o seu esforzo e dedicación puidendo, tamén nestes casos, subir o 5 
entre 0,5 e 2 puntos. 
 



 

Alumnado coa materia pendente 

 
Non hai alumnado coa materia pendente de latín en 4º ESO 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
Farase un exame escrito con preguntas que respondan aos contidos, criterios e estándares 
mínimos exixibles da 1ª e, sobre todo, da 2ª avaliación. 
(Cf. Anexo infra)  
 
Considerarase que o alumno ten superada a materia cando acade unha nota de 5 ou superior na 
suma da ponderación das preguntas do exame. 
 
 

 
 

ANEXO 
Mínimos exixibles latín 4 ESO: 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE: MÍNIMOS 
EXIXIBLES 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
B1.1. Marco xeográfico da lingua. B1.1. Coñecer e localizar en mapas o 

marco xeográfico da lingua latina. 
Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico da civilización 
romana no seu período de maior 
expansión situando con 
precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos 
arqueolóxicos, en especial da 
Península Ibérica, coñecidos 
pola súa relevancia histórica. 

B1.2. O indoeuropeo. Linguas 
indoeuropeas e familias 
lingüísticas. 

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a 
lingua nai da maioría das linguas 
faladas en Europa hoxe en día. 

Define o indoeuropeo e 
recoñece as linguas 
indoeuropeas e as súas 
familias, delimitando nun mapa 
a zona de orixe e as zonas de 
expansión. 

B1.2. O indoeuropeo. Linguas 
indoeuropeas e familias 
lingüísticas. 

B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas 
en familias lingüísticas e localizalas 
nun mapa. 

Identifica varias das linguas que 
se falan actualmente en Europa, 
diferenciando pola súa orixe 



 
entre indoeuropeas e non 
indoeuropeas, clasifica as 
primeiras en familias lingüísticas 
e delimita nun mapa as zonas 
onde se utilizan. 

B1.3. Linguas de España: linguas 
romances e non romances. 

B1.4. Coñecer as orixes das linguas 
faladas en España, clasificalas e 
localizalas nun mapa, e delimitar o 
marco xeográfico das linguas 
romances faladas enEuropa. 

Identifica as linguas que se falan 
en España, diferenciando pola 
súa orixe as romances e as non 
romances, e delimita nun mapa 
as zonas onde se utilizan. 
Identifica e sinala sobre un 
mapa as principais linguas 
romances que se falan en 
Europa. 

B1.4. Palabras patrimoniais e 
cultismos. 

B1.5. Distinguir e identificar palabras 
patrimoniais e cultismos. 

Identifica e diferencia palabras 
patrimoniais e cultismos en 
relación co termo de orixe.  
 

Bloque 2. Sistema de 
lingua latina: elementos 
básicos 
B2.1. Orixes da escritura. Sistemas 

de escritura.  
B2.1. Recoñecer sistemas de escritura e 

distinguilos do alfabeto. 
Distingue do alfabeto diferentes sistemas 
de escritura e os describe 

B2.2. Alfabetos coa sua orixe no 
alfabeto latino. 

B2.2. Coñece a orixe do alfabeto nas 
linguas mdernas e identifica os tipos 
de alfabeto empregados hoxe en día 
en Europa 

Explica a orixe dos alfabetos do galego e 
do castelán e os das linguas estranxeiras 
ofertadas polo Centro partindo do 
abecedario latino. 
 

B2.3. Pronuncia do latín. B2.3. Coñecer e aplicar con corrección 
as normas básicas da pronuncia en 
latín. 

Le en voz alta textos latinos de certa 
extensión coa pronuncia correcta. 

Bloque 3. Morfoloxía 
B3.1. Formantes das palabras. B3.1. Identificar e distinguir os formantes 

das palabras. 
Descompón palabras nos seus formantes, 
sinalando e diferenciando lexemas e 
morfemas, e servíndose destes para 
identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma. 

B3.2. Tipos de palabras: variables e 
invariables. 

B3.2. Distinguir e clasificar tipos de 
palabras. 

Distingue palabras variables e invariables, 
explica os trazos que permiten identificalas 
e define criterios para clasificalas. 

B3.3. Concepto de declinación e 
conxugación. 

B3.3. Comprender o concepto de 
declinación e conxugación. 

Define o concepto de declinación e 
conxugación. 

B3.4. Flexión nominal e pronominal: 
substantivos, adxectivos e 
pronomes. 

B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar 
as palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente. 

§  Enuncia e localiza correctamente os 
substantivos, os adxectivos da 1ª 
clase e o pronome is-ea-id en latín, 
distíngueos a partir do seu enunciado 
e clasifícaos segundo a súa categoría 
e a súa declinación.. 

§  Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, (substantvivos de 1ª, y 
2ª declinaciones, adxectivos da 1ª 
clase) aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente. 

B3.5. Flexión verbal. B3.5. Coñecer as conxugacións, §  Identifica as conxugacións 
verbais latinas e clasifica os 



 
encadrar os verbos dentro da súa 
conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente. 

verbos segundo a súa 
conxugación a partir do seu 
enunciado. 

§  Coñece e identifica as formas 
que compoñen o enunciado dos 
verbos de paradigmas regulares 
e recoñece a partir destas os 
modelos de conxugación. 

B3.5. Flexión verbal. B3.6. Recoñecer as formas do presente 
e o imperfecto de indicativo da voz 
activa así como, das formas non 
personais do verbo:, o infinitivo de 
presente activo. 

§  Identifica correctamente o 
presente e o imperfecto de 
indicativo activo  da voz activa. 

§  Identifica, das formas non 
persoais do verbo, o infinitivo de 
presente activo. 

§  Traduce correctamente ao 
galego e ao castelán diferentes 
formas verbais latinas dos 
tempos mencionados. 

Bloque 4. Sintaxe 
§  B4.1. Elementos da oración. §  B4.1. Coñecer e analizar as funcións 

das palabras na oración. 
Analiza morfolóxica e sintacticamente 
frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais 
presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración. 

§  B4.2. Casos latinos. §  B4.2. Coñecer os nomes dos casos 
latinos, identificar as principais 
funcións que realizan na oración e 
saber traducir os casos á lingua 
materna adecuadamente. 

§  Enumera correctamente os nomes 
dos casos que existen na flexión 
nominal e pronominal latina, e explica 
as principais funcións que realizan 
dentro da oración. 

§  Traduce correctamente á súa lingua 
os casos latinos presentes nos textos 
e redacta en lingua latina pequenas 
frases, onde practica o seu uso. 

§  B4.3. Concordancia. §  B4.3. Recoñecer as regras de 
concordancia na lingua latina e a súa 
correspondencia no galego e no 
castelán. 

Recoñece nos textos as regras e a 
concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o 
seu uso. 

§  B4.4. Oración simple: oracións 
atributivas e predicativas. 

§  B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos 
de oración simple. 

Compara e clasifica tipos de oracións 
simples, e identifica as súas 
características. 

Bloque	 5.	 Roma:	 historia,	
cultura	e	civilización	

§  B5.1. Períodos da historia de 
Roma. 

§  B5.1. Coñecer os feitos históricos das 
etapas da historia de Roma e 
encadralos no seu período 
correspondente. 

§  Distingue as etapas da historia de 
Roma e explica os seus trazos 
esenciais e as circunstancias que 
interveñen no paso de unhas a 
outras. 

§  Sabe enmarcar determinados feitos 
históricos no período histórico 
correspondente. 

§  B5.3. Organización política e social 
de Roma. 

§  B5.4. Coñecer os rasgos 
fundamentais da organización política 
e social de Roma. 

Describe os trazos esenciais que 
caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano. 

§  B5.3. A familia romana. §  B5.3. Coñecer a composición da 
familia romana e os papeis asignados 
aos seus membros. 

Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos 
seus membros, e analiza a través deles os 
estereotipos culturais da época en 
comparación cos actuais. 

§  B5.4. Mitoloxía e relixión.  §  B5.4. Coñecer os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina. 

Identifica os principais deuses, semideuses 
e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala os 
trazos que os caracterizan e establece 
relacións entre os deuses máis 
importantes. 

§  B5.6. Espectáculos públicos,: §  B5.7. Coñecer os espectáculos 
públicos realizados no teatro, no circo 

Describe as características dos tipos de 



 
teatro, circo e anfiteatro e no anfiteatro, e a súa relación co 

mundo actual. 
espectáculos públicos celebrados no 
teatro, no circo e no anfiteatro, valora o 
seu mantemento no mundo actual e sitúa 
nun mapa os teatros, os circos e os 
anfiteatros conservados máis importantes. 

Bloque 6. Textos 
§  B6.1. Análise morfolóxica e 

sintáctica. 
§  B6.1. Aplicar os coñecementos 

básicos de morfoloxía e sintaxe para 
se iniciar na interpretación, na 
tradución e na retroversión de frases 
de dificultade progresiva e textos 
adaptados. 

Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, 
para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión. 

§  B6.2. Comparación das estruturas 
latinas coas das linguas propias. 

§  B6.2. Comparar as estruturas latinas 
coas das linguas propias. 

Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender textos de forma global, 
relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece. 

§  B6.3. Iniciación ás técnicas de 
tradución. 

§  B6.3. Utilizar correctamente manuais 
e o vocabulario, recoñecendo e 
analizando toda a información que 
proporcionan. 

Utiliza correctamente os manuais de 
gramática e o vocabulario ad hoc, 
analizando a información que 
proporcionan, para traducir pequenos 
textos. 

§  B6.5. Produción de pequenos 
textos propios en lingua latina. 

§  B6.5. Redactar en lingua latina 
pequenos textos de produción propia.  

Redacta frases sinxelas en latín sobre un 
tema proposto 

Bloque 7. Léxico 
§  B7.1. Vocabulario básico latino: 

léxico transparente; palabras de 
maior frecuencia. 

§  B7.1. Coñecer, identificar e traducir o 
léxico latino transparente e as 
palabras de maior frecuencia.  

§  Deduce o significado de termos 
latinos non estudados, partindo do 
contexto ou de palabras da lingua 
propia. 

§  Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia. 

§  B7.2. Composición e derivación 
culta. 

§  B7.3. Recoñecer os elementos léxicos 
latinos que permanecen nas lenguas 
do alumnado. 
 

Identifica a etimoloxía de palabras de 
léxico común das linguas propias e explica 
a partir desta o seu significado 

§  B7.3. Locucións latinas de uso 
actual 

§  B7.4. Coñecer o significado das 
principais locucións latinas de uso 
actual e saber emplealas nun 
contexto idóneo. 

Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, 
cando se expresa na súa propia lingua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CURSO 2019-2020 

DEPARTAMENTO: LATÍN 
 
 

Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma 

canle pola que se comunican as tarefas semanais 
 

 
Publicidade 

 
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e 

darase aviso xeral mediante Abalar a todas as familias. 
 

 
 

 

Curso:  1º BACHARELATO 

Materia: LATÍN I 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

Contido B1.5., Criterio B1.6., estándar LA1B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego 
e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que 
sufriron procesos de evolución semántica. 
 
BLOQUE 4. MORFOLOXÍA 
 
Contido B3.5., Criterio B3.7., estándar  LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos 
verbos, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 
 
Do conxunto dos infinitivos, so o infinitivo de presente activo. 
 



 

BLOQUE 4. SINTAXE 
 
Contido B4.5., Criterio B4.5., estándar  LA1B4.5.1. Distingue as oracións simples das compostas e, 
dentro destas últimas, as coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as 
caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada caso as súas características. Dentro das 
subordinadas, especialmente as de relativo, de cum e de ut 
 
En principio, non se dará a conxunción ut. 
 
 
Contido B4.6., Criterio B4.7., estándar LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as 
construcións de infinitivo e participio máis frecuentes, en relación con construcións análogas 
noutras linguas que coñece. 
 
Non se darán as oracións de infinitivo. 

BLOQUE 7. LÉXICO  

Contido B7.2., Criterio B7.2., estándar LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e 
sufixos, analizando o seu mantemento na propia lingua. 
 
 
A supresión destes estándares de aprendizaxe ou de partes deles non implica a eliminación de 
ninguha das competencias sinaladas na Programación do curso 2019-2020 e a diferenza nas 
porcentaxes entre cada unha non é salientábel. 
 
 

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

 
Actividades:  
 
Traballos de morfoloxía, sintaxe e tradución. Búsqueda en internet (libros, documentais, 

películas...) de información sobre distintos aspectos dos contidos culturais, e elaboración de 
sínteses, esquemas, cadros, mapas, gráficos, etc. desas consultas ou respotas a cuestionarios; 
establecemento de relacións entre o mundo actual e determinados aspectos estudados do mundo 
romano; identificación da presenza lingüística e cultural do mundo latino hoxe en día, a través da 
utilización da prensa, documentos audiovisuais etc.; lectura e valoración crítica de textos 
complementarios relacionados cos contidos.  

	
 

 
Metodolozía (todo alumnado ten posibilidade de conectividade):  

 
Será fundamental que o alumnado vaia consolidando os contidos impartidos mediante o 

reforzo continuado, sobre todo, da morfoloxía, a sintaxe e a tradución. Procurarase que a 



 

morfoloxía e a sintaxe  xurdan de xeito natural e gradual dos exemplos prácticos e non a 
viceversa. 

Considérase moi importante a interacción profesor-alumno para acadar un bo resultado na 
materia: Explicación-tarefa- corrección individualizada- corrección xeral- formulación e resolución 
de dúbidas.. Tamén se dará gran valor ao seguimento e a participación activos por parte do 
alumnado nos diferentes contidos, xa morfosintácticos, xa culturais, xa léxicos, a través das 
devanditas tarefas cunha regularidade semanal. 

O traballo deberá ser sistemático e continuo: as tarefas realizadas serán rexistradas na Aula 
Virtual e no correo electrónico, e as/os alumnas/os deberán presentalas correxidas con 
posterioridade a súa realización. Que estean completas, ordenadas, limpias e correctas dará unha 
idea cabal da asunción do alumnado de aspectos de importancia en canto a madurez, 
comprensión, estudo, etc.  

Tamén se considerará fundamental a potenciación, por parte do profesor, das relacións 
entre as aprendizaxes previas e as novas en todos aqueles contidos que máis se acerquen aos 
intereses dos alumnos: desde os culturais, pasando por as linguas galega e castelá, ata calquera 
das outras que se están a aprender, xa sexa inglés, xa sexa francés, xa sexa alemán. 
 Prestarase atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias 
correspondentes aos diferentes estándares.  
 

 
Materiais e recursos:  
 
Explicacións en arquivos adxuntos Word o Power Point e en diapositivas, vídeos / películas / 
documentais de internet: todo isto a través da Aula Virtual, o correo electrónico e as 
videoconferencias (Cisco Webex). Dúbidas segundo os mesmos medios telemáticos. 
 

Modificación nos instrumentos de avaliación e cualificación 

	
Avaliación	de	
contidos	
desenvolvidos	
antes	do	12	de	
marzo	

 
Ao ser o latín unha asignatura continua, a 2ª avaliación ten un peso moito 
mayor que a anterior: a cualifiación final será a resultante do cálculo dun 20%, 
1ª evaluación e un 80%, 2ª avaliación. 
 
Ambas as dúas avaliacións xa foron feitas de xeito presencial e segundo os 
procedementos, instrumentos de avaliación e criterios de cualificacion 
mencionados na programación xeral do curso. 
 

	
Avaliación	de	
contidos	
desenvolvidos	
despois	do	12	
de	marzo.	

 
Durante a terceira avaliación, non presencial, a maioría das tarefas semanáis 
presupoñen o repaso e o reforzo dos contidos desenvolvidos nas dúas 
primeiras avaliacións. Cada unha delas será observada, analizada, anotada e 
cualificada de 0 a 10. Entregarase, a continuación, a resolución dos devanditos 
exercicios e aclararanse as dúbidas pola Aula Virtual, polo correo electrónico 
e/ou a través da videoconferencia. Comprobarase se se teñen feitas as 
correccións individuais. 
 



 

Controlarase e rexístrarase o alumnado que non asiste ás viedoconferencias. 
Realizarase algunha proba oral ou escrita a través de videoconferencias no 
caso de que fose necesario. 
Realizaranse cuestionarios en liña se fose necesario. 
 

Modificación dos criterios de cualificación 
(procedemento para o  cálculo da cualificación final) 

 
A cualifiación final será a resultante do cálculo dun 20% 1ª evaluación e un 80%, 2ª avaliación.  
 
As tarefas realizadas polas/los alumnas/os que xa teñen superada a materia durante o periodo de 
confinamento poderán subir a nota final entre un 0 e un 20%. Cualificación media de todas as 
tarefas: 3 o inferior a 3: +0. Media de 4: +0,5. Media de 5/6: +1. Media de 7/8: +1,5. Media de 9/10: 
+2.  
 
No caso de que una/un alumna/o estea suspensa/o, se realiza todas as tarefas destinadas ao 
repaso e reforzo dos estándares correspondentes con maioría de aprobados, considerarase que a 
alumna/o alumno ten superada a materia cun 5.  
 
Aqueles alumnos que teñen o latín suspenso e non estean a entregar as tarefas (ao menos as tres 
cuartas partes das tarefas), tendo ao seu alcance os medios técnicos necesarios para facelo, a 
partir do 8 de maio terán un seguimento aparte de reforzo e recuperación da materia única e 
exclusivamente segundo os contidos, criterios e estándares descritos infra (mínimos exixibles de 
1ª e, sobre todo, 2ª avaliación). Se seguen sen facer as tarefas ou a media destas non supera o 5, 
deberán presentarse a unha proba, ou ben por videoconferencia ou ben en forma de cuestionarios 
en liña, no mes de xuño, baseada nos mínimos exixibles descritos infra. Considerarase que a/o 
alumna/o ten superada a materia cando acade unha nota de 5 ou superior na suma da 
ponderación das preguntas do exame. Que a nota final sexa superior ao 5 someterase ao criterio 
do profesor. 
 

 
 
 

Alumnado coa materia pendente 

 
Non hai alumnado coa materia pendente de latín en Latín I 



 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

 
Farase un exame escrito con preguntas que respondan aos contidos, criterios e estándares 
mínimos exixibles da 1ª e, sobre todo, da 2ª avaliación. 
(Cf. Anexo infra)  
A estrutura da devandita proba será a seguinte: 

ü Cuestións de morfoloxía e/ou sintaxe relacionadas directamente cos contidos e os 
estándares explicados e traballados: 70% da nota 

ü Tradución e análise dun texto latino: 20% da nota. 
ü Cuestións de pronuncia, léxico, sobre linguas indoeuropeas e/ou cuestións de cultura e 

civilización romana incluídas no programa: 10% da nota. 
 

Considerarase que o alumno ten superada a materia cando acade unha nota de 5 ou superior na 
suma da ponderación das preguntas do exame. 
 
 
 
ANEXO 
Mínimos exixibles latín I 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE: MÍNIMOS 
ESIXIBLES 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
B1.1. Marco xeográfico da lingua. B1.1. Coñecer e localizar en mapas o 

marco xeográfico da lingua latina. 
Sinala sobre un mapa o marco xeográfico 
da civilización romana no seu período de 
maior expansión situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos, en especial da Península 
Ibérica, coñecidos pola súa relevancia 
histórica. 

B1.2. O indoeuropeo. Linguas 
indoeuropeas e familias 
lingüísticas. 

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a 
lingua nai da maioría das linguas 
faladas en Europa hoxe en día. 

Define o indoeuropeo e recoñece as 
linguas indoeuropeas e as súas familias, 
delimitando nun mapa a zona de orixe e as 
zonas de expansión. 

B1.2. O indoeuropeo. Linguas 
indoeuropeas e familias 
lingüísticas. 

B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas 
en familias lingüísticas e localizalas 
nun mapa. 

Identifica varias das linguas que se falan 
actualmente en Europa, diferenciando pola 
súa orixe entre indoeuropeas e non 
indoeuropeas, clasifica as primeiras en 
familias lingüísticas e delimita nun mapa as 
zonas onde se utilizan. 
 

B1.3. Linguas de España: linguas 
romances e non romances. 

B1.4. Coñecer as orixes das linguas 
faladas en España, clasificalas e 
localizalas nun mapa, e delimitar o 
marco xeográfico das linguas 
romances faladas no mundo, 
recoñecendo as súas características. 

Identifica as linguas que se falan en 
España, diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e delimita 
nun mapa as zonas onde se utilizan. 
delimita o marco xeográfico das linguas 
romances faladas no mundo e diferencia 
unhas doutras 

B1.4. Orixe, evolución e etapas do 
latín. Palabras patrimoniais e 
cultismos. 

B1.5. Distinguir as principais etapas na 
evolución do latín e recoñecer e 
identificar palabras patrimoniais e 

§  Distingue e delimita as etapas 
do latín, recoñece e distingue a 
partir do étimo latino cultismos e 
termos patrimoniais, e explica 



 
cultismos. as evolucións que se producen 

nun caso e no outro. 
§  Coñece exemplos de termos 

latinos que deron orixe tanto a 
unha palabra patrimonial como 
a un cultismo, e sinala as 
diferenzas de uso e significado 
entre ambos. 

§  Demostra a presenza do latín no 
século XXI en campos como a 
ciencia, a cultura, a publicidade, 
os medios de comunicación, 
internet e as redes sociais. 

Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos 
B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de 

escritura.  
B2.1. Recoñecer sistemas de escritura 

e distinguilos do alfabeto. 
Clasifica os diferentes tipos de escritura e 
recoñece as súas diferenzas en natureza e 
función. 

B2.2. Orixe e evolución do alfabeto 
latino 

B2.3. Coñece a orixe do alfabeto nas 
linguas modernas. 

Explica a orixe latina dos alfabetos de 
diferentes linguas de Europa, principalmente 
do galego e o castelán así como das linguas 
estranxeiras ofertadas polo Centro.  
 
 
 

B2.3. Pronuncia do latín. B2.4. Coñecer e aplicar con corrección 
as normas básicas da pronuncia en 
latín. 

Le con pronuncia e acentuación correctas 
textos latinos 

Bloque 3. Morfoloxía 
B3.1. Formantes das palabras. B3.1. Coñecer, identificar e distinguir 

os formantes das palabras. 
Descompón palabras nos seus formantes, 
sinalando e diferenciando lexemas e 
morfemas, e servíndose destes para 
identificar desinencias e explicar o concepto 
de flexión e paradigma. 

B3.2. Tipos de palabras: variables e 
invariables. 

B3.2. Distinguir e clasificar tipos de 
palabras a partir do seu enunciado. 

Distingue palabras variables e invariables, 
explica os trazos que permiten identificalas e 
define criterios para clasificalas. 

B3.3. Concepto de declinación e 
conxugación. 

B3.3. Comprender o concepto de 
declinación e conxugación. 

Declina e/ou conxuga correctamente 
palabras propostas segundo a súa 
categoría, explicando e ilustrando con 
exemplos as características que diferencian 
os conceptos de declinación e conxugación 

B3.4. Flexión nominal e pronominal: 
substantivos, adxectivos e 
pronomes. 

B3.4. Coñecer as declinacións, 
encadrar as palabras dentro da súa 
categoría e declinación, enuncialas 
e declinalas correctamente. 

§  Enuncia e localiza correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes 
en latín, distíngueos a partir do seu 
enunciado e clasifícaos segundo a súa 
categoría e a súa declinación: 
substantivos de 1ª, 2ª y 3ª declinación, 
adxectivos de 1ª e 2ª clases. 
Pronomes persoais, demostrativos, is-
ea-id, o relativo qui-quae-quod 

§  Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra o paradigma de 
flexión correspondente: substantivos 
de 1ª, 2ª y 3ª declinación, adxectivos 
de 1ª e 2ª clases. Pronomes persoais, 
demostrativos, is-ea-id, o relativo qui-
quae-quod 

B3.5. Flexión verbal. 
 
 
 
 
 

B3.5. Coñecer as conxugacións, 
encadrar os verbos dentro da súa 
conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente. 

§  Clasifica verbos segundo a súa 
conxugación partindo do seu 
enunciado e describe os trazos 
polos que se recoñecen os 
modelos de flexión verbal. 

§  Coñece e identifica as formas 
que compoñen o enunciado dos 



 
 
 
 
 
 
 
 

verbos de paradigmas regulares 
e recoñece a partir destas os 
modelos de conxugación. 

§  Conxuga os tempos verbais máis 
frecuentes en voz activa e pasiva, 
aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes: 
sistema de presente y perfecto da 
voz activa.; sistema de presente 
da voz pasiva 
 

B3.5. Flexión verbal. B3.6. Analizar o funcionamento dos 
temas verbais latinos de presente e 
de perfecto, e recoñecer as formas 
dos tempos verbais formados a 
partir de eles, tanto en voz activa 
como en voz pasiva (exceptúase a 
pasiva no sistema de perfecto) 

§  Explica o uso dos temas verbais 
latinos, identificando 
correctamente as formas 
derivadas de cada un. 

§  Cambia de voz as formas verbais 
identificando e manexando con 
seguridade os formantes que 
expresan este accidente verbal: 
sistema de presente y perfecto da 
voz activa.; sistema de presente 
da voz pasiva 
 

B3.5. Flexión verbal B3.7. Diferenciar formas personais e 
non personais do verbo, e recoñecer 
as categorías gramaticais presentes 
en cada unha. 

Distingue formas persoais e non persoais 
dos verbos, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para 
clasificalas: das formas non persoais, o 
infinitivo de presente activo. 

B3.5. Flexión verbal. B3.8. Traducir ao galego e ao castelán 
as formas verbais latinas e comparar 
os sistemas verbais. 

Traduce correctamente ao galego e ao 
castelán formas verbais latinas, e compara 
os tempos e os modos verbais presentes no 
latín cos do galego e os do castelán: sistema 
de presente y perfecto da voz activa.; 
sistema de presente da voz pasiva 

Bloque 4. Sintaxe 
§  B4.1. Elementos da oración. §  B4.1. Coñecer e analizar as funcións 

das palabras na oración. 
Analiza morfoloxicamente e sintacticamente 
frases e textos de dificultade graduada, 
identificando correctamente as categorías 
gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan 
na oración.  

§  B4.2. Casos latinos. §  B4.2. Coñecer os nomes dos casos 
latinos, identificar as principais 
funcións que realizan na oración e 
saber traducir os casos á lingua 
materna adecuadamente. 

. Enumera correctamente os nomes dos 
casos que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, explica as súas funcións 
dentro da oración e ilustra con exemplos a 
forma axeitada de traducilos. 

§  B4.3. Concordancia. §  B4.3. Recoñecer as regras de 
concordancia na lingua latina e a 
súa correspondencia no galego e no 
castelán. 

Recoñece nos textos as regras e a 
concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu 
uso. 

§  B4.4. Oración simple: oracións 
atributivas e predicativas. 

§  B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos 
de oración simple. 

Compara e clasifica tipos de oracións 
simples, e identifica e explica en cada caso 
as súas características.  

§  B4.5. Oración composta: 
coordinación e subordinación 

§  B4.5. Distinguir as oracións simples 
das compostas e, dentro destas 
últimas, as coordinadas das 
subordinadas (especialmente 
oracións de relativo) 

Distingue as oracións simples das 
compostas e, dentro destas últimas, as 
coordinadas das subordinadas, os tipos de 
coordinadas e os nexos que as caracterizan. 
Dentro das subordinadas, especialmente as 
de relativo e de cum. Sinala en cada caso 
exemplos que expliquen as súas 
características.  

§  B4.6. Construcións de infinitivo  §  B4.6. Coñecer as funcións das 
formas no personais nas oracións: 

Identifica as funcións que realizan as formas 
non persoais (infinitivo) dentro da oración e 



 
infinitivo . compara exemplos do seu uso. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
B5.1. Períodos da historia de Roma.	 B5.1. Coñecer os feitos históricos das 

etapas da historia de Roma e 
encadralos no seu período 
correspondente, e realizar eixes 
cronolóxicos. 

§  Describe o marco histórico en que 
xorde e se desenvolve a civilización 
romana, sinala períodos dentro del 

§  Distingue as etapas da historia de 
Roma, explicando os seus trazos 
esenciais e as circunstancias que 
interveñen no paso de unhas a outras. 

§  Sabe enmarcar determinados feitos 
históricos na civilización e no período 
histórico correspondente, ponos en 
contexto e relaciónaos con outras 
circunstancias contemporáneas. 

§  Pode elaborar eixes cronolóxicos nos 
que se representan os feitos históricos 
salientables, consultando diferentes 
fontes de información 

§  Describe os principais fitos históricos e 
os aspectos máis significativos da 
civilización latina, e analiza a súa 
influencia no devir histórico posterior. 

B5.3. Organización política e social de 
Roma. 

B5.4. Coñecer a organización política e 
social de Roma e recoñecer o seu 
mantemento actual.  

§  Describe os elementos que 
caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político 
romano. 

§  Describe a organización e a evolución 
da sociedade romana, explicando as 
características das clases sociais e os 
papeis asignados a cada unha, 
relacionando estes aspectos cos 
valores cívicos existentes na época e 
comparándoos cos actuais 

B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos 
funerarios. 

B5.4. Coñecer os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina. 

§  Identifica os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina, sinalando os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o 
ámbito de influencia, explica a súa 
xenealoxía e establece relacións entre 
os deuses. 

§  Identifica deuses, semideuses e 
heroes dentro do imaxinario mítico, e 
explica os principais aspectos que 
diferencian uns dos outros. 

B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos 
funerarios. 

B5.6. Coñecer os deuses, os mitos, os 
heroes e as lendas latinas 
principais, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre os 
mitos e os heroes antigos e os 
actuais. 

Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do heroe 
na nosa cultura, analizando a influencia da 
tradición clásica neste fenómeno, sinalando 
as semellanzas e as principais diferenzas 
entre ambos tratamentos, e asociándoas a 
outros trazos culturais propios de cada 
época. 

B5.6. obras públicas e urbanismo. B5.9. Identificar os rasgos máis 
salientables das edificacións 
públicas e do urbanismo romano, e 
sinala a súa presenza dentro do 
patrimonio histórico de España e 
Europa. 

Localiza nun mapa os principais exemplos 
de edificacións públicas romanas que 
forman parte do patrimonio español e 
europeo. 
 

Bloque 6. Textos   
B6.1. Análise morfolóxica, sintáctica e 

semántica 
B6.1. Coñecer e aplicar os 

coñecementos morfolóxicos, 
sintácticos e léxicos da lingua latina 
para a interpretación, a tradución e 
a retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica, sintáctica e semántica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou 
retroversión. 
 

B6.2. Comparación das estruturas B6.2. Comparar as estruturas latinas Utiliza mecanismos de inferencia para 



 
latinas coas das linguas propias. coas das linguas propias. comprender textos de forma global, 

relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece. 

B6.3. Iniciación ás técnicas de 
tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais 
e dicionarios, recoñecendo e 
analizando toda a información que 
proporcionan. 

Utiliza correctamente o dicionario, 
analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus 
manuais e nas súas entradas, e localiza o 
significado de palabras que entrañen 
dificultade, identificando entre varias 
acepcións o sentido máis axeitado para a 
tradución do texto. 

B6.5. Produción de pequenos textos 
propios en lingua latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina 
pequenos textos de produción 
propia.  

Redacta frases sinxelas en latín sobre un 
tema proposto 

B6.5. Produción de pequenos textos 
propios en lingua latina. 

B6.5. Realizar pequenos coloquios en 
latín con frases sinxelas e de 
dificultade progresiva. 

Mantén un sinxelo diálogo preparado 
previamente sobre un tema xa acordado 

Bloque 7. Léxico   
B7.1. Vocabulario básico latino: léxico 

transparente; palabras de maior 
frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o 
léxico latino transparente e as 
palabras de maior frecuencia.  

§  Deduce o significado de termos latinos 
non estudados, partindo do contexto 
ou de palabras da lingua propia ou 
doutras que coñece. 

§  Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia. 

B7.3. Mantenemento de elementos 
lingüísticos latinos 

B7.3. Establecer mediante 
mecanismos de inferencia as 
relacións existentes entre 
determinados étimos latinos e os 
derivados nas linguas romances, 
especialmente as que o alumno 
coñece. 

 
Deduce o significado das palabras das 
linguas romances que o alumno coñece  a 
partir dos étimos latinos. 

B7.3. Mantenemento de elementos 
lingüísticos latinos 

B7.4. Identificar e explicar os 
elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas dos/das 
estudantes. 

§  Identifica a etimoloxía de palabras de 
léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado. 

§  Relaciona palabras da mesma familia 
etimolóxica ou semántica. 

B7.4. Locucións latinas de uso actual B7.5. Coñecer o significado das 
principais locucións latinas de uso 
actual e saber emplealas nun 
contexto idóneo. 

§  Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, 
cando se expresa na súa propia lingua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CURSO 2019-2020 

DEPARTAMENTO: LATÍN 
 
 

Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma 

canle pola que se comunican as tarefas semanais 
 

 
Publicidade 

 
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e 

darase aviso xeral mediante Abalar a todas as familias. 
 

 
 

Curso:  2º BACHARELATO 

Materia: LATÍN II 

Estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver 

BLOQUE 3. SINTAXE 

Contido B3.3., criterio B3.4., estándar LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración 
composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos de 
oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as 
caracterizan. 
 
Non se van dar as oracións con quo final 
 
BLOQUE 4. LITERATURA LATINA 
 
Contido B4.1., criterio B4.2., estándar LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos 
seguintes xéneros literarios latinos: teatro, oratoria e retórica, épica, lírica,  historia e fábula. 
Identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. 
 
Non se dará o desenvolvemento cronolóxico dos xéneros oratoria e retórica, lírica e historia. 
 



 

A supresión destes estándares de aprendizaxe ou de partes deles non implica a eliminación de 
ninguha das competencias sinaladas na Programación do curso 2019-2020 e a diferenza nas 
porcentaxes entre cada unha non é salientábel. 
 

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

	
Actividades:		
 
Tarefas de tradución e análise morfosintáctico. Resumo e esquematización dos contidos literarios 
xa vistos na súa totalidade. Exercicios sobre composción de palabras con prefixacións latinas. 
Reforzo de toponimia e locucións latinas. 
 

Metodolozía	(todo	alumnado	ten	posibilidade	de	conectividade):		
 
Será fundamental que o alumnado vaia consolidando os contidos impartidos mediante o reforzo 
continuado, sobre todo, da morfoloxía, a sintaxe e a tradución. É moi importante que os/as 
alumnos/as teñan esquemas morfolóxicos, sintácticos e léxicos xerais, e deberán completalos 
nesta época non presencial. 

Considérase moi importante tamén a interacción profesor-alumno para acadar un bo 
resultado na materia: Explicación-tarea- corrección individualizada- corrección xeral, formulación e 
resolución de dúbidas. Tamén se dará gran valor ao seguimento e a participación activos por parte 
do alumnado nos diferentes contidos, xa morfosintácticos, xa literarios, xa léxicos, a través das 
devanditas tarefas cunha regularidade semanal. 

O traballo deberá ser sistemático e continuo: as tarefas realizadas serán rexistradas na Aula 
Virtual e no correo electrónico, e as/os alumnas/os deberán presentalas correxidas con 
posterioridade a súa realización. Que estean completas, ordenadas, limpias e correctas, dará unha 
idea cabal da asunción do alumnado de aspectos de importancia en canto a madurez, 
comprensión, estudo, etc.  

Tamén se considerará fundamental a potenciación, por parte do profesor, das relacións 
entre as aprendizaxes previas e as novas en todos aqueles contidos que máis se acerquen aos 
intereses dos alumnos: desde os literarios pasando por as linguas galega e castelá, ata calquera 
das outras que se están a aprender, xa sexa inglés, xa sexa francés, xa sexa alemán. 
 Prestarase atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias 
correspondentes aos diferentes estándares.  
 

Materiais e recursos:  
 
Explicacións en arquivos adxuntos Word o Power Point e en diapositivas, vídeos / películas / 
documentais de internet: todo isto a través da Aula Virtual, o correo electrónico e as 
videoconferencias (Cisco Webex). Dúbidas segundo os mesmos medios telemáticos. 
 



 

Modificación nos instrumentos de avaliación e cualificación 

	
Avaliación	de	
contidos	
desenvolvidos	
antes	do	12	
de	marzo	

 
Ao ser o latín unha asignatura continua, a 2ª avaliación ten un peso moito mayor 
que a anterior: a cualifiación final será a resultante do cálculo dun 20% 1ª 
evaluación e un 80%, 2ª avaliación. 
 
Ambas as dúas avaliacións xa foron feitas de xeito presencial e segundo os 
procedementos, instrumentos de avaliación e criterios de cualificacion 
mencionados na programación xeral do curso. 
 

	
Avaliación	de	
contidos	
desenvolvidos	
despois	do	12	
de	marzo.	

 
Durante a terceira avaliación, non presencial, cada unha das tarefas inplica o 
repaso e reforzo dos contidos desenvolvidos nestas dúas primeiras avaliacións. 
Cada unha delas será observada, analizada, anotada e cualificada de 0 a 10. 
Entregarase a continuación a resolución dos devanditos exercicios e aclararanse 
as dúbidas pola Aula Virtual, polo correo electrónico e/ou a través da 
videoconferencia. Comprobarase se se teñen feitas as correccións individuais. 
 
Controlarase e rexístrarase o alumnado que non asiste ás viedoconferencias. 
Realizarase una proba oral (literatura, toponimia, locucións latinas, prefixacións) e 
outra escrita (tradución) a través de videoconferencias no caso de que fose 
necesario. 
 

Modificación dos criterios de cualificación 
(procedemento para o  cálculo da cualificación final) 

 
A cualifiación final será a resultante do cálculo dun 20% 1ª evaluación e un 80%, 2ª avaliación, á 
que haberá que sumar o traballo realizado na 3ª avaliación, segundo os distintos casos 
especifiados a continuación:  
 
1. Alumnos con nota previa de 5 o superior: As tarefas realizadas durante o periodo do 
confinamento poderá subir a nota final entre un 0 e un 20%. Cualificación media de todas as 
tarefas: 3 o inferior a 3: +0. Media de 4: +0,5. Media de 5/6: +1. Media de 7/8: +1,5. Media de 9/10: 
+2.  
 
2. Alumnos con nota de 3/4: Para acadar o 5, en principio, bastará coa continuación das tarefas, e 
a entrega das correccións das sucesivas traducións realizadas nas datas acordadas, sempre e 
cando a nota media das mesmas non sexa inferior a 4. Se cumplen estes requisitos, tamén 
poderán subir ese 5 segundo a media das cualificacións das devanditas tarefas: Media de 5/6: +1. 
Media de 7/8: +1,5. Media de 9/10: +2. Se non acadan o 5 segundo este procedemento terán unha 
proba de tradución que seguirá o modelo ABAU e reponda aos contidos, criterios e estándares 
mínimos exixibles desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación (cf. infra) 
 
3. Aqueles alumnos que teñan o latín suspenso cunha nota de 2 ou inferior ao 2, e non estean a 
entregar as tarefas (ao menos as tres cuartas partes das tarefas), tendo ao seu alcance os medios 
técnicos necesarios para facelo, deberán presentarse a unha proba por videoconferencia no mes 
de mayo, subdividida en dous días (teoría/tradución) e baseada na proba-modelo (cos mesmos 



 

criterios de cualificación) enviada pola CIUG e centrada nos contidos, criterios e estándares 
mínimos exixibles desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación (cf.anexo infra). Considerarase que a/o 
alumna/o ten superada a materia cando acade unha nota de 5 ou superior na suma da 
ponderación das preguntas do exame. Que a nota final sexa superior ao 5 someterase ao criterio 
do profesor. 
 

Alumnado coa materia pendente 

 
Todos os alumnos que tiñan o Latín I suspenso xa están aprobados 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

Farase un exame escrito con preguntas e cualificacións das mesmas que respondan ao modelo 
enviado pola CIUG. 
Os contidos, criterios e estándares reponderán aos descritos no anexo infra 
Considerarase que a/o alumna/o ten superada a materia cando acade unha nota de 5 ou superior 
na suma da ponderación das preguntas do exame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 
Mínimos exixibles latín II 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE: MÍNIMOS 

ESIXIBLES 
BLOQUE 1: O LATÍN ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 
§  B1.1. Mantemento de elementos 

lingüísticos latinos nas linguas 
modernas: palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 

§  B1.1. Distinguir e identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

Recoñece e distingue a partir do étimo 
latino termos patrimoniais, semicultismos 
e cultismos, e explica as evolucións que 
se producen nun e noutro caso. 

BLOQUE 2: MORFOLOXÍA 
§  B2.1. Morfoloxía nominal e 

pronominal: formas menos usuais e 
irregulares. 

§  B2.1. Coñecer as categorías 
gramaticais. 

Nomea e describe as categorías, e 
sinala os trazos que as distinguen. 

§  B2.1. Morfoloxía nominal e 
pronominal: formas regulares e 
formas menos usuais e irregulares. 

§  B2.2. Coñecer, identificar e distinguir 
os formantes das palabras. 

Identifica e distingue en palabras 
propostas os seus formantes, 
diferenciando lexemas e morfemas, e 
procurando exemplos noutros termos 
nos que estean presentes. 

§  B2.1. Morfoloxía nominal e 
pronominal: formas regulares e 
formas menos usuais e irregulares. 

§  B2.3. Realizar a análise morfolóxica 
das palabras dun texto latino e 
enuncialas. 

Analiza morfoloxicamente palabras 
presentes nos exercicios ou nun texto 
latino, identifica correctamente os seus 
formantes e sinala o seu enunciado.  

§  B2.1. Morfoloxía nominal e 
pronominal: formas regulares e 
formas menos usuais e irregulares. 

§  B2.4. Identificar, declinar e traducir 
todas as formas nominais e 
pronominais. 

§  Identifica con seguridade e 
axudándose do dicionario calquera 
tipo de formas nominais e 
pronominais, declínaas e sinala o seu 
equivalente en galego e en castelán. 

§  Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía nominal e pronominal 
latina para realizar traducións e 
retroversións, axudándose do 
dicionario. 

§  B2.2. Morfoloxía verbal: Paradigmas 
regulares e verbos irregulares e 
defectivos. Formas nominais do 
verbo: xerundio, xerundivo e supino. 
Conxugación perifrástica. 

§  B2.5. Identificar, conxugar, traducir e 
efectuar a retroversión de todas as 
formas verbais. 

§  Identifica con seguridade e 
axudándose co dicionario calquera 
tipo de formas verbais, conxúgaas e 
sinala o seu equivalente en galego e 
en castelán. 

§  Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, 
axudándose do dicionario. 

BLOQUE 3: SINTAXE 
§  B3.1. Estudo pormenorizado da 

sintaxe nominal e pronominal. 
§  B3.1. Coñecer e aplicar os 

coñecementos da sintaxe nominal e 
pronominal para a tradución de textos 
latinos. 

§  LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a 
análise da sintaxe nominal e 
pronominal dun texto para efectuar 
correctamente a súa tradución.  

§  B3.2. Tipos de oracións e 
construcións sintácticas. 

§  B3.2. Recoñecer e clasificar as 
oracións e as construcións sintácticas 
latinas.  

§  LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e 
clasifica os tipos de oracións e as 
construcións sintácticas latinas, e 
relaciónaas con construcións 
análogas existentes noutras linguas 
que coñeza. 

§  B3.2. Tipos de oracións e 
construcións sintácticas. 

§  B3.3. Relacionar e aplicar 
coñecementos sobre elementos e 
construcións sintácticas en 
interpretación e tradución de textos 
latinos. 

§  LA2B3.3.1. Identifica na análise de 
frases e textos de dificultade graduada 
elementos sintácticos propios da 
lingua latina, e relaciónaos para 
traducilos cos seus equivalentes en 
galego e en castelán. 
 



 
 §  B3.3. Oración composta: coordinación 

e subordinación. 
§  B3.4. Definir, comprender e 

recoñecer os diferentes tipos de 
oracións compostas, coordinadas e 
subordinadas. 

§  LA2B3.4.1. Define e comprende os 
conceptos de oración composta, 
coordinación e subordinación, sinala 
exemplos nos textos e recoñece os 
tipos de oracións compostas, tanto 
coordinadas como subordinadas, así 
como os nexos que as caracterizan. 

§  B3.4. Construcións de infinitivo, 
participio, xerundio, xerundivo e 
supino. 

§  B3.5. Coñecer as funcións das 
formas non persoais do verbo: 
infinitivo, participio, xerundio, 
xerundivo e supino. 

§  LA2B3.5.1. Identifica formas non 
persoais do verbo en frases e textos, 
tradúceas correctamente e explica as 
súas funcións. 

BLOQUE 4: LITERATURA LATINA 
§  B4.1. Transmisión literaria e xéneros 

literarios latinos: épica, historiografía, 
lírica, oratoria, comedia e fábula. 

§  B4.2. Coñecer as características dos 
xéneros literarios latinos, os seus 
autores, as obras máis 
representativas e as súas influencias 
na literatura posterior. 

Describe as características esenciais 
dos seguintes xéneros literarios latinos: 
teatro e épica,. Identifica e sinala a súa 
presenza en textos propostos. 

§  B4.1. Transmisión literaria e xéneros 
literarios latinos: épica, historiografía, 
lírica, oratoria, comedia e fábula. 

§  B4.3. Coñecer os fitos esenciais da 
literatura latina como base literaria da 
literatura e da cultura europea e 
occidental. 

Nomea os seguintes autores 
represenativos da literatura latina, 
encádraos no seu contexto cultural, e 
cita e explica as súas obras máis 
coñecidas: Plauto, Cicerón (oratoria e 
retórica), Virxilio, Horacio, Tito Livio, 
Eutropio e Fedro 

BLOQUE 5: TEXTOS 
§  B5.1. Tradución e interpretación de 

textos latinos. 
§  B5.1. Realizar a tradución e 

interpretación de textos latinos 
orixinais. 

§  LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de 
textos latinos para efectuar 
correctamente a súa tradución 
(Autores: Eutropio e Fedro). Especial 
atención ao dativo-modificador, ao 
xenitivo partitivo, ás construcións 
de infinitivo e de participio, ás 
oracións de relativo, ás de cum e 
ut, ao xerundio e ao xerundivo. 

§  B5.1. Tradución e interpretación de 
textos latinos. 

§  B5.2. Utilizar o dicionario, analizar e 
valorar correctamente a información 
gramatical que proporciona e 
procurar o termo máis acaído na 
lingua propia para a tradución do 
texto. 

§  LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e 
autonomía o dicionario, analizando e 
valorando correctamente a 
información gramatical que 
proporciona, e identifica en cada caso 
o termo máis acaído na lingua propia, 
en función do contexto e do estilo 
empregado polo autor, para unha 
correcta tradución do texto. 

BLOQUE 6: LÉXICO 
§  B6.1. Etimoloxía e orixe das palabras 

da propia lingua. 
§  B6.2. Recoñecer os elementos 

léxicos latinos que permanecen nas 
linguas dos/das estudantes. 

Identifica a etimoloxía e coñece o 
significado dos 75 topónimos sinalados 
pola CIUG 

§  B6.3. Locucións e expresións latinas 
incorporadas á lingua coloquial e á 
literaria. 

§  B6.3. Coñecer o significado das 
principais locucións latinas de uso 
actual e saber empregalas nun 
contexto axeitado. 

Comprende, explica e emprega na 
lingua propia e no contexto axeitado  as 
150 locucións e expresións latinas 
indicadas pola CIUG 

§  B6.4. Composición culta: lexemas e 
prefixos  de orixe latina. 

§  B6.4. Recoñecer a presenza de 
latinismos na linguaxe científica e na 
fala culta, e deducir o seu significado 
a partir dos correspondentes termos 
latinos e gregos. 

Recoñece os principais prefixos na 
composición de palabras en castelán e 
galego e explica o significado que 
aqueles aportan aos termos simples   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Departamento de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

IES do Castro 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase 
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 

 

 

 

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.



 

 
 

 

 

Curso:  1º ESO 

Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y  competencias  

 

Bloque I: Comunicación oral 

1. Presentación oral individual o en grupo (sobre lecturas, temas literarios y comentario de texto) LCLB1.3.1, 

LCLB1.3.2, LCLB1.4.1. (1º, 2º trimestre) 

2. Dramatizaciones, representaciones, “esketchs”, vídeos, “podcast” creativos, imitando géneros y subgéneros 

literarios, cinematográficos, periodísticos, publicitarios, etc. LCLB1.3.1, LCLB1.3.2, LCLB1.5.1, LCLB4.2.2 (1º, 2º 

trimestre) 

Competencias: CCL, CD, CCEC, CSC 

Bloque II: Comunicación escrita  

1. Resumen de textos de tipologías variadas, exceptuando los teatrales y textos publicitarios. [Autoevaluación  

y corrección. Varios a lo largo del año] LCLB2.1.1., LCLB2.1.2, LCLB2.1.3. (1º, 2º trimestre) 

Competencias: CCL, CMCCT 

2. Elaboración de guiones, “storyboard”, borradores y textos creativos imitando géneros y subgéneros 

literarios, cinematográficos, periodísticos, publicitarios, etc. LCLB4.3.1., LCLB4.3.2. LCLB3.1.1, LCLB3.1.2, 

LCLB3.1.2, LCLB3.2.1, LCLB3.3.1, LCLB4.2.2, LCLB4.3.1., LCLB4.3.2. (1º, 2º trimestre) 

3. Exámenes donde se planteen cuestiones para resolver, exponer o argumentar, donde se recojan los 

principales estándares de los cuatro bloques y que sirvan de indicadores de logro sobre la comprensión de conceptos, 

expresión, conocimientos gramaticales básicos aplicados siempre a los textos y su tipología, conocimientos 

geográficos e históricos del español, caracterización fundamental de las épocas literarias, comentario de texto, 

resumen, análisis de componentes, etc. 

 Todos los estándares del currículo de los bloques 2, 3 y 4 evaluables en una prueba objetiva escrita  y que no 

se hayan excluido de la revisión de esta programación  . (1º, 2º  trimestre) 

Competencias: CCL, CCEC, CSIE, CSC 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

1. Tareas de análisis lingüístico y de tipología textual con repaso de los elementos gramaticales clave y de 

(Autocorrección ) LCLB3.1.1, LCLB3.1.2, LCLB3.2.1, LCLB3.3.1. (1º, 2º trimestre) 

Del estándar LCLB3.1.1. se eliminan las categorías gramaticales de preposición, adverbio y conjunción. 

En 1º ESO Agrupamiento también se elimina la categoría del verbo. 

2. Ejercicios de repaso de ortografía, uso de signos de puntuación, pares homónimos, morfología y sintaxis 

básica, variedades y registros lingüísticos y corrección de escritos propios o ajenos con el mismo fin (Siempre sobre 

textos ad hoc, nunca palabras o frases aisladas). LCLB3.1.1, LCLB3.1.2, LCLB3.1.3, LCLB3.2.1, LCLB3.3.1, 

Y todos los estándares de los bloques anteriores y el posterior en su vertiente de “Conocimiento de la lengua”. 

Se elimina el estándar LCLB3.4.1 que se refiere a la diferenciación de las modalidades oracionales. 



 

Competencias: CCL, CD 

Bloque IV: Educación literaria 

1. Tareas de comentario de texto, de obras, y repaso de figuras literarias básicas y su función, localización de 

rasgos básicos de la época, género y caracterización de personajes en textos significativos y contextualizados 

mínimamente. LCLB4.1.1, LCLB4.2.1. (1º, 2º  trimestre) 

No formarán parte del comentario los textos teatrales  y el análisis métrico. 

2. Ejercicios de imitación de lírica, teatro, narración y descripción, corrección de guiones, de incoherencias 

narrativas, ordenación de secuencias narrativas, etc. LCLB4.3.1, LCLB4.3.1. (1º, 2º ) 

Y todos los instrumentos de los bloques anteriores con contenido literario. 

Competencias: CCL, CCEC. 

Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 
refuerzo y, en su caso, ampliación)  

Actividades  

Resúmenes de textos,  de artículos periodísticos, comentarios de textos, comentarios de 

vídeos y películas, comparaciones entre textos, redacciones sobre temas propuestos 

siguiendo una planificación, análisis de anuncios publicitarios. 

Ejercicios de reconocimiento análisis de categorías gramaticales.  

Clases de refuerzo y de ampliación de materia a través de soportes informáticos. 

Metodología (alumnado con 

conectividad y sin 

conectividad) 

Activa, a través de tareas en las que el alumno debe ser capaz de dar una visión personal 

y crítica de contenidos, formas, intenciones y decisiones formales de los autores 

literarios. 

Materiales y  recursos 
Libro de texto, aula virtual,libros de lectura on-line, vídeos, películas, textos 

periodísticos, google drive, plataformas educativas y herramientas web. 

Modificación en los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares  
trabajados  
antes del 12 de 
marzo 

Se evalúan contenidos correspondientes a clases presenciales, por lo tanto se utilizan los 

procedimientos de observación del trabajo, pruebas específicas, recopilación de materiales y 

tareas. 

Se mantienen los instrumentos y cálculo indicados en la programación de la materia.  

Lengua oral: 30% 

Lectura, comprensión y análisis de las obras de lectura obligatoria: 20% 

Pruebas escritas: 50% 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares 
trabajados 
después del 12 
de marzo. 

Procedimientos: 
-  Programación y temporalización de tareas semanales que se envían al alumnado y se 

incluyen en el plan de trabajo semanal organizado desde las tutorías. 

- Pruebas específicas, si el profesor/a lo considera pertinente. 

Instrumentos:  
-Control y registro de las tareas que se envían a los alumnos  

- Control y registro de la realización de las tareas semanales que se envían al alumnado a 

través de las tutorías. 

- Algún control de lectura enviado por correo electrónico. 
 



 

 

Modificación de los criterios de calificación final 
(Indicar el procedimiento para obtener la calificación final de curso) 

La calificación final se obtendrá de la siguiente manera: 

1. La media de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones.  

2. La calificación de la fase no presencial será de 0 a 2 puntos, dependiendo del seguimiento, esfuerzo, 

dedicación y resolución de tareas y, en su caso, de alguna prueba de control de lectura. La puntuación 

obtenida se sumará a la media de las dos evaluaciones anteriores. 
La calificación de la fase no presencial nunca podrá bajar la media de las la primera y segunda evaluación. 

 

Evaluación y calificación de la prueba extraordinara de septiembre 

Consistirá en un examen escrito con preguntas que respondan a los criterios de evaluación y estándares de los bloques 

II/III y IV de la materia recogidos en esta modificación de la programación. 

Se considerará que el alumno/a ha alcanzado los objetivos cuando alcance un 5 en la suma de la ponderación de las 

preguntas del examen. 

 



 

Curso:  2º ESO 

Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y  competencias  

Bloque I: Comunicación oral 

1. Debates, discusiones e intervenciones en clase (sobre lecturas, noticias, temas de actualidad, evaluación. [Se 

extraerá una evaluación global por alumno a través de la observación y anotación, se facilitará a los que menos 

intervengan una mayor participación en sucesivos debates y discusiones]. Estándares LCLB1.3.1, LCLB1.4.1, 

LCLB1.4.3, LCLB1.5.3, LCLB1.5.4, LCLB1.6.1, LCLB1.6.2.  

Competencias: ▪ CCL ▪ CSC. ▪ CSIE 

2. Presentación oral individual o en grupo (sobre lecturas, temas literarios y comentario de texto). Se intentará 

grabar una por alumno y se evaluarán de distintas formas LCLB1.4.1, LCLB1.4.2, LCLB1.4.3, LCLB1.5.1, 

LCLB1.5.2, LCLB1.5.3, LCLB1.5.4. (1º, 2º trimestre) 

Competencias: CSIE, CD, CAA, CCL, CSC 

 Se elimina el punto 3 de este bloque, referido a las dramatizaciones, videos, etc de imitación de géneros 

de todo tipo. 

 

Bloque II: Comunicación escrita  

1. Resumen de textos de todas las tipologías y formatos. Varios a lo largo del año LCLB2.1.1., LCLB2.1.2, 

LCLB2.1.3, LCLB2.1.4, LCLB2.1.5. (1º, 2º  trimestre) 

Competencias: CCEC, CCL, CMCCT,  

2. Pequeños trabajos de investigación (publicitaria, literaria (incluido el cine) o lingüística (Léxico-Semántica) 

presentado en diversos formatos (exposición oral, blog, prezzi, reseña o resumen, etc.) [Autoevaluación y corrección] 

LCLB2.1.2, LCLB2.2.2, LCLB2.3.1, LCLB2.3.2, LCLB2.4.1, LCLB2.4.2, LCLB2.5.1, LCLB2.5.2, LCLB2.5.3.  

El estándar 2.5.2 de escritura de textos se ceñirá solo a los textos de tipo descriptivo y  narrativos, excluyendo 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Competencias: CCL, CD, CCEC,  CMCCT 

   3. Se eliminan los estándares y competencias del punto 3 referido a la elaboración de guiones, textos 

creativos...imitando géneros y subgéneros literarios, publicitarios, etc. 

4. Exámenes donde se planteen cuestiones para resolver, exponer o argumentar, donde se recojan los 

principales estándares de los cuatro bloques y que sirvan de indicadores de logro sobre la comprensión de conceptos, 

expresión, conocimientos gramaticales básicos aplicados a los textos y su tipología, caracterización fundamental de las 

épocas literarias, comentario de texto, resumen, análisis de componentes, etc.  

Todos los estándares aplicables del currículo de los bloques 2, 3 y 4 evaluables en una prueba escrita y que no 

hayan sido eliminados en esta revisión de la programación. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

1. Tareas de análisis lingüístico con repaso de los elementos gramaticales clave y de los tipos de estructuras 

oracionales sencillas. Tarea paralela o simultánea con la del bloque anterior y siempre centrada en los textos. 

(Autocorrección e intercorrección  LCLB2.1.2, LCLB2.1.4, LCLB2.1.5. (1º, 2º
r
 trimestre) 

Se elimina el análisis de tipología textual y el estándar LCLB2.1.3 

2. Ejercicios de repaso de ortografía, exceptuando el uso de signos de puntuación, pares homónimos, 

morfología y sintaxis básica: LCLB3.1.1, LCLB3.1.2, LCLB3.1.3, LCLB3.2.1,  LCLB3.3.1, LCLB3.4.2, LCLB3.6.1. 



 

(1º, 2º trimestre) 

Se eliminan  los errores referidos a los signos de puntuación del estándar LCB3.1.2 

Se eliminan los estándares LCLB3.3.1 y LCLB3.4.2. que se refieren a aspectos de la semántica de la lengua. 

Competencias: CCL, CCEC 

Y todos los instrumentos de los bloques anteriores y el posterior en su vertiente de “Conocimiento de la 

lengua”. 

Bloque IV: Educación literaria 

1. Tareas de comentario de texto, de obras, y repaso de figuras literarias básicas y su función, localización de 

rasgos básicos de la época, género y caracterización de personajes, siempre a partir de textos significativos y 

mínimamente contextualizados. LCLB4.1.1, LCLB4.2.1, LCLB4.2.2. (1º, 2º trimestre) 

Competencias: CCL, CCEC, CAA, CSC. 

Y todos los estándares de los bloques anteriores con contenido literario. 

Se elimina por completo el punto 2 de este bloque referido a ejercicios de imitación de géneros literarios, aunque 

algunas de estas actividades podrían realizarse en el período no presencial. 

 

 

Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 
refuerzo y, en su caso, ampliación)  

Actividades  

Resúmenes de textos,  de artículos periodísticos, comentarios de textos, comentarios de 

vídeos y películas, comparaciones entre textos, redacciones sobre temas propuestos 

siguiendo una planificación, análisis de anuncios publicitarios. 

Ejercicios de reconocimiento y análisis de categorías gramaticales.  

Clases de refuerzo y de ampliación de la materia a través de soportes informáticos. 

Metodología (alumnado con 

conectividad y sin 

conectividad) 

Activa, a través de tareas en las que el alumno debe ser capaz de dar una visión personal 

y crítica de contenidos, formas, intenciones y decisiones formales de los autores 

literarios. 

Materiales y  recursos 

Libro de texto, aula virtual, libros de lectura on-line, vídeos, películas, textos 

periodísticos, google drive, plataformas educativas y herramientas web. 

 

Modificación en los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares  
trabajados  
antes del 12 de 
marzo 

Se evalúan contenidos correspondientes a clases presenciales, por lo tanto se utilizan los 

procedimientos de observación del trabajo, pruebas específicas, recopilación de materiales y 

tareas. 

Se mantienen los instrumentos y cálculo indicados en la programación de la materia.  

Lengua oral: 30% 

Lectura, comprensión y análisis de las obras de lectura obligatoria: 20% 

Pruebas escritas: 50% 

 



 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares 
trabajados 
después del 12 
de marzo. 

Procedimientos: 
-  Elaboración y temporalización de tareas de repaso y reforzamiento de lo trabajado en los dos 

trimestres anteriores y que se envían semanalmente al alumnado a través de las tutorías. 

 - Elaboración y temporalización de tareas de ampliación de la materia cuando se tenga 

constancia de que todo el alumnado tiene acceso a los recursos informáticos. 

- Pruebas específicas, si el profesor/a lo considera pertinente. 

Instrumentos:  

-Control y registro de las tareas que se envían a los alumnos 

- Control y registro de la asistencia y participación en las clases a través de videoconferencia , 

chat de drive 

- Realización de alguna prueba oral o escrita a través de videoconferencia, en caso de que el 

profesor/a lo considere pertinente.  

- Realización de cuestionarios en línea, si el profesor/a lo considera pertinente. 
 
 

Modificación de los criterios de calificación final 
(Indicar el procedimiento para obtener la calificación final de curso) 

La calificación final se obtendrá de la siguiente manera: 

1. La media de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones. 

2. La calificación de la fase no presencial será de 0 a 2 puntos, dependiendo del seguimiento, esfuerzo, 

dedicación y resolución de tareas y, en su caso, pruebas a través de videoconferencia. La puntuación obtenida 

se sumará a la media de las dos evaluaciones anteriores. 
La calificación de la fase no presencial nunca podrá bajar la media de la la primera y segunda evaluación. 

 

Evaluación y calificación de la prueba extraordinara de septiembre 

Consistirá en un examen escrito con preguntas que respondan a los criterios de evaluación y estándares de los bloques 

II/III y IV de la materia recogidos en esta modificación de la programación. 

Se considerará que el alumno/a ha alcanzado los objetivos cuando alcance un 5 en la suma de la ponderación de las 

preguntas del examen. 

 



 

 

Curso:  3º ESO 

Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y  competencias  

3º ESO 

Bloque I: Lengua oral 

1. Debates, discusiones e intervenciones en clase sobre lecturas, noticias, temas de actualidad.Se extraerá una 

evaluación global por alumno a través de la observación, anotación y constatación del progreso en los diferentes 

estándares; se facilitará a los que menos intervengan una mayor participación en sucesivos debates y discusiones]. 

Estándares LCLB1.3.1., LCLB1.5.4., LCLB1.6.1, LCLB2.3.3., LCLB4.1.1, LCLB4.2.1., LCLB4.4.1., LCLB4.5.1 (1º y 

2º trimestre) 

Competencias: CSC, CCL, CSC, CCEC 

2. Presentación oral individual o en grupo (sobre lecturas o temas literarios) LCLB1.4.1, LCLB1.4.2, LCLB1.5.1, 

LCLB1.5.2, LCLB1.5.3, LCLB1.5.4, LCLB2.4.1, LCLB2.7.4, LCLB4.1.1, LCLB4.2.1, LCLB4.7.2., LCLB4.5.2 .(1º y 

2º trimestre)  

Se eliminan los estándares LCLC2.5.1 y LCLB2.7.1, 

Competencias: CCL, CD, CCL, CD, CSC, CCEC 

3. Elaboración de rúbricas, evaluación oral y anotación por escrito de los resultados de presentaciones y debates.  

LCLB1.4.1, LCLB1.5.4, LCLB1.5.5, LCLB1.6.2. (1º y 2º trimestre)  

Se elimina la interevaluación 

Competencias: CCL, CAA 

Bloque  II: Comunicación escrita 

1. Resumen de textos de todas las tipologías [Autoevalaución y corrección.] LCLB1.1.2., LCLB2.1.1, LCLB2.6.3. 

(1
er
, 2º trimestre). 

Se elimina la interevaluación. 

Del estándar LCLB1.1.2 se eliminan los textos publicitarios. 

Competencias: CCL, CAA 

2. Comentarios lingüístico y literario de textos de todas las tipologías (intención comunicativa, rasgos textuales, 



 

rasgos literarios, etc.) [Autoevaluación y corrección. Varios a lo largo del año] LCLB1.1.2., LCLB1.2.2 LCLB2.2.1, 

LCLB2.2.2., LCLB2.2.2., LCLB2.3.2., LCLB2.7.1, LCLB2.7.2., LCLB3.5.1, LCLB3.7.2., LCLB3.8.2., LCLB4.3.1, 

LCLB4.5.2 (1
er
, 2º  trimestre). 

Se elimina la interevaluación. 

Competencias: CSC, CCL, CCEC, CMCCT 

3. Desarrollo expositivo y argumentativo de temas de Literatura o de actualidad (que se insertarán en las tareas de 

debate) a partir de textos u otros materiales, esquemas desarrollados en clase y ejercitados —vídeo, película, fotografía, 

etc.— [Autoevalaución y corrección.] LCLB2.5.1., LCLB2.5.2., LCLB2.6.1, LCLB2.6.2., LCLB2.7.1., LCLB3.5.1. 

Puede practicarse en el punto 8 de este bloque (1
er
, 2º  trimestre). 

Se elimina la interevaluación. 

Competencias: CCL, CAA 

4. Se elimina el punto 4 de este bloque, que se refiere  a la evaluación escrita de tareas de otros compañeros. 

5. Eliminado el punto 5 de este bloque y todos sus estándares  LCLB2.2.2, LCLB2.3.2, LCLB2.4.1, 

LCLB2.5.1, LCLB2.6.1, LCLB2.7.1, LCLB2.7.2 LCLB2.7.3. (3
er
 trimestre). 

6. Exámenes donde se planteen cuestiones para resolver, exponer o argumentar, donde se recojan los principales 

estándares de los cuatro bloques y que sirvan de indicadores de logro sobre la comprensión de conceptos, expresión, 

conocimientos gramaticales básicos aplicados a los textos y su tipología, caracterización fundamental de las épocas 

literarias, comentario de texto, resumen, análisis de componentes, etc. (1
er
, 2º trimestre). 

Todos los estándares del currículo de los bloques 2, 3 y 4 aplicables a pruebas escritas. En especial, para la parte 

literaria: LCLB4.5.2, LCLB4.7.1.  

En los exámenes escritos solo se podrá hacer preguntas que cumplan con los criterios y estándares  que no se 

hayan excluido de la revisión de esta programación. 

Competencias: CSIEE; CCL, CCEC 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

1. Tareas de análisis lingüístico con repaso de los elementos gramaticales clave y de los tipos de estructuras 

oracionales, siempre sobre textos significativos. LCLB3.2.1, LCLB3.3.1, LCLB3.3.2., LCLB3.5.1, LCLB3.6.1  

Competencias: CCL 

2. Ejercicios de repaso de ortografía, uso de signos de puntuación, pares homónimos, morfología y sintaxis básica, 

variedades y registros lingüísticos, siempre sobre textos. (Autocorrección e intercorrección). LCLB3.2.1, LCLB3.3.1, 

LCLB3.3.2, LCLB3.5.1, LCLB3.6.1, LCLB3.7.1  

Y todos los instrumentos de los bloques anteriores en su vertiente de “Conocimiento de la lengua”. 

Competencias: CCL 

 



 

Bloque IV: Educación literaria  

1. Tareas de comentario literario de textos contextualizados, repaso de figuras literarias básicas y su función, 

localización de rasgos básicos de la época, género y caracterización de personajes en los textos. LCLB4.1.1, 

LCLB4.2.1, LCLB4.3.1, LCLB4.4.1, LCLB4.5.1.  

Los estándares de aprendizaje se ceñirán a la clasificación de los géneros y subgéneros literarios y  hasta 

finalizar la Edad Media (prosa y teatro medievales), lo que significa la concreción del  estándar LCLB4.5.1 a esa 

época literaria. 

Competencias: CCL, CCEC, CSC 

2. Ejercicios de imitación de lírica, teatro, narración y descripción; corrección de guiones, de incoherencias 

narrativas, ordenación de secuencias narrativas, etc. LCLB4.6.1, LCLB4.6.2. (1
er
, 2º trimestre). Y todos los 

instrumentos de los bloques anteriores con contenido literario.  

Competencias: CCEC, CCL, CAA 

 

 

 

Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 
refuerzo y, en su caso, ampliación)  

Actividades  

Resúmenes de textos,  de artículos periodísticos, comentarios de textos, comentarios de 

vídeos y películas, comparaciones entre textos, comparaciones de películas con obras 

estudiadas, redacciones sobre temas propuestos siguiendo una planificación. 

Ejercicios de análisis de estructuras sintácticas y categorías gramaticales.  

Clases de refuerzo y de ampliación de materia a través de videoconferencia. 

Metodología (alumnado con 

conectividad y sin 

conectividad) 

Activa, a través de tareas en las que el alumno debe ser capaz de dar una visión personal 

y crítica de contenidos, formas, intenciones y decisiones formales de los autores 

literarios. 

Materiales y  recursos 

Libro de textos, aula virtual de la editorial del libro de texto, libros de lectura on-line, 

vídeos, películas, textos periodísticos, google drive, aula virtual, plataformas educativas y 

herramientas web. 

Modificación en los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares  
trabajados  
antes del 12 de 
marzo 

Se evalúan contenidos correspondientes a clases presenciales, por lo tanto se utilizan los 

procedimientos de observación del trabajo, pruebas específicas, recopilación de materiales y 

tareas. 

Se mantienen los instrumentos y cálculo indicados en la programación de la materia.  

Lengua oral: 20% 

Lectura, comprensión y análisis de las obras de lectura obligatoria: 20% 

Pruebas escritas: 60% 



 

Evaluación de 
contidos y 
estándares 
trabajados 
después del 12 
de marzo. 

Procedimientos: 
-  Elaboración y temporalización de tareas de repaso y reforzamiento de lo trabajado en los dos 

trimestres anteriores y que se envían semanalmente al alumnado a través de las tutorías. 

 - Elaboración y temporalización de tareas de ampliación de la materia cuando se tenga 

constancia de que todo el alumnado tiene acceso a los recursos informáticos. 

- Pruebas específicas, si el profesor/a lo considera pertinente. 

Instrumentos:  
-Control y registro de las tareas que se envían a los alumnos a través de la tutoría. 

- Control y registro de la asistencia y participación en las clases a través de videoconferencia , 

chat de drive 

- Realización de alguna prueba oral o escrita a través de videoconferencia, en caso de que el 

profesor/a lo considere  pertinente.  

- Realización de cuestionarios en línea, si se considera pertinente. 

Modificación de los criterios de calificación final 
 

(Indicar el procedimiento para obtener la calificación final de curso) 

La calificación final se obtendrá de la siguiente manera: 

1. La media de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones. 

2. La calificación del período no presencial será de 0 a 2 puntos, dependiendo del seguimiento, esfuerzo, 

dedicación y resolución de tareas y, en su caso, pruebas a través de videoconferencia/cuestionarios en línea. La 

puntuación obtenida se sumará a la media de las dos evaluaciones anteriores, incluyendo las recuperaciones. 

La calificación de la fase no presencial nunca podrá bajar la media de la primera y segunda evaluación. 

 

Evaluación y calificación de la prueba extraordinaria de septiembre 

Consistirá en un examen escrito con preguntas que respondan a los criterios de evaluación y estándares de los bloques 

II/III y IV de la materia recogidos en esta modificación de la programación. 

Se considerará que el alumno/a ha alcanzado los objetivos cuando alcance un 5 en la suma de la ponderación de las 

preguntas del examen. 

 



 

 

Curso:  4º ESO 

Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y  competencias  

Bloque I: Comunicación oral 
 

1. Presentación oral individual o lectura grabada de textos producidos por los alumnos a partir de resúmenes. 

(sobre lecturas o temas literarios) LCLB1.4.1., LCLB1.4.2., LCLB1.5.1,LCLB1.6.1, LCLB1.6.3, LCLB1.6.4, 

LCLB1.6.6, LCLB1.7.1, LCLB2.4.1, LCLB2.4.3, LCLB2.5.1, LCLB2.5.2, LCLB2.5.3, LCLB2.5.4, LCLB2.6.1, 

LCLB2.6.2, LCLB2.6.3, LCLB2.7.1, LCLB2.7.2, LCLB2.7.4, LCLB3.7.1, LCLB3.8.1, LCLB3.9.2, LCLB3.10.2, 

LCLB4.1.1, LCLB4.1.2,  LCLB4.1.2, LCLB4.2.1, LCLB4.2.2, LCLB4.3.1, LCLB4.3.2, LCLB4.4.2., LCLB4.5.2, 

LCLB4.6.1, LCLB4.6.2, LCLB4.6.3, (2º trimestre) 

Comunicación escrita  

2. Resumen de textos de todas las tipologías, incluidos textos discontinuos, gráficas, etc. [Autoevalaución, y 

corrección. LCLB1.2.5, LCLB1.2.6, LCLB2.1.1, LCLB2.1.2, LCLB2.1.3, LCLB2.1.4, LCLB2.1.5, LCLB2.1.6, 

LCLB2.2.1, LCLB2.2.3, LCLB2.2.4, LCLB2.2.5, LCLB2.2.6, LCLB2.3.1, LCLB2.3.2, LCLB2.5.4, LCLB2.5.5, 

LCLB2.5.6, LCLB2.6.4, LCLB2.6.5, LCLB2.6.6, (1º, 2º y
r
 trimestre) 

3. Comentarios de textos (intención comunicativa, rasgos textuales, rasgos literarios, etc.) LCLB1.2.4, 

LCLB1.2.5,  LCLB2.1.1, LCLB2.1.2, LCLB2.1.3, LCLB2.1.4, LCLB2.1.5, LCLB2.1.6, LCLB2.2.1, LCLB2.2.2, 

LCLB2.2.3, LCLB2.2.4, LCLB2.2.5, LCLB2.2.6, LCLB2.3.1, LCLB2.3.2, LCLB2.5.2, LCLB2.5.4, LCLB2.6.1, 

LCLB2.6.2, LCLB2.6.3, LCLB2.6.4, LCLB2.6.5, LCLB2.6.6, LCLB2.7.1, LCLB2.7.2, LCLB2.7.3, LCLB3.1.1, 

LCLB3.2.1, LCLB3.4.1, LCLB3.4.2, LCLB3.5.1, LCLB3.6.2, LCLB3.8.1,  LCLB3.8.2, LCLB3.8.3,  LCLB3.8.4, 

LCLB3.9.2. LCLB3.10.1. LCLB4.1.1, LCLB4.1.2, LCLB4.2.1, LCLB4.2.3, LCLB4.3.1, LCLB4.4.1, LCLB4.4.2, 

LCLB4.5.2, LCLB4.6.1, LCLB4.6.2 (1º, 2º y trimestre) 

4. Preparación, producción y desarrollo expositivo de temas de Literatura o de actualidad a partir de esquemas 

estudiados, de fuentes documentales, de textos u otros materiales —vídeo, película, fotografía, etc.— LCLB2.4.1, 

LCLB2.4.2, LCLB2.5.2, LCLB2.4.3, LCLB2.5.2, LCLB2.5.3, LCLB2.6.1, LCLB2.6.2, LCLB2.6.3, LCLB2.7.1, 

LCLB2.7.2, LCLB3.5.1. LCLB4.1.3, LCLB4.2.1, LCLB4.2.3, LCLB4.5.2, LCLB4.6.1, LCLB4.6.2, LCLB4.6.3. 

Aplicado a la teoría literaria dada (2º trimestre) 

5. Exámenes donde se planteen cuestiones para resolver, exponer o argumentar, donde se recojan los 

principales estándares de los cuatro bloques y que sirvan de indicadores de logro sobre la comprensión de conceptos, 

expresión, conocimientos gramaticales básicos aplicados a los textos y su tipología, conocimientos geográficos e 

históricos del español, caracterización fundamental de las épocas literarias, comentario de texto, resumen, análisis de 

componentes, etc. (1º, 2º 
r
 trimestre) 

Todos los estándares del currículo de los bloques 2, 3 y 4 aplicables a pruebas escritas en las que los textos 

serán el elemento fundamental, en especial, para la parte literaria: LCLB4.1.1, LCLB4.1.2, LCLB4.2.1, LCLB4.2.3, 

LCLB4.4.1, LCLB4.4.2.  

Conocimiento de la lengua.  
 

1. Tareas de análisis lingüístico y de tipología textual con repaso de los elementos gramaticales clave y de los 

tipos de estructuras oracionales, siempre vinculadas con textos metodológicamente seleccionados. LCLB3.1.1., 

LCLB3.2.1, LCLB3.2.1, LCLB3.3.1, LCLB3.3.2, LCLB3.3.3, LCLB3.4.1, LCLB3.4.2, LCLB3.5.1, LCLB3.6.1, 

LCLB3.6.2, LCLB3.6.3, LCLB3.7.1, LCLB3.8.1, LCLB3.8.2, LCLB3.8.3, LCLB3.9.1, LCLB3.9.2. LCLB3.10.1, 

LCLB3.10.2,   (1º, 2º trimestre) 



 

 

2. Ejercicios de repaso de ortografía, uso de signos de puntuación, pares homónimos, morfología y sintaxis 

básica,siempre vinculadas con textos metodológicamente seleccionados o a la producción de textos.). Los mismos del 

apartado anterior (1º, 2º  trimestre) 

Y todos los instrumentos de los bloques anteriores en su vertiente de “Conocimiento de la lengua”. 

 

Educación literaria  

1. Tareas de comentario de textos contextualizados, repaso de figuras literarias básicas y su función, 

localización de rasgos básicos de la época, género y caracterización de personajes en los textos. Estándares específicos 

de análisis de texto, análisis y gusto literario e Historia de la Literatura (1º, 2º 
e
 trimestre) y todos los instrumentos de 

los bloques anteriores con contenido literario. 

TEMPORALIZACIÓN 

1ºTRIMESTRE:El léxico del castellana.La literatura de la Ilustración.Las clases de palabras.El 

Romanticismo.El Realismo y el Naturalismo.El Modernismo y la Generación del 98. 

2ºTRIMESTRE; La oración simple y compuesta.La Vanguardia y la generación del 27. 

3ºTRIMESTRE; La literatura después de la guerra hasta nuestros días.La argumentación .Las propiedades 

textuales. 

 

 

Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 
refuerzo y, en su caso, ampliación)  

Actividades  

Resúmenes de textos,  de artículos periodísticos, comentarios de textos, comentarios de 

vídeos s, comparaciones entre textos, redacciones sobre temas propuestos siguiendo una 

planificación, resumen y análisis de anuncios publicitarios 

Ejercicios de análisis de estructuras sintácticas y categorías gramaticales.  

Textos argumentativos, pequeños trabajos de investigación sobre épocas literarias, 

autores y obras no vistos en los trimestres anteriores. 

Cuestionario para lecturas de cuentos. 

Metodología (alumnado con 

conectividad y sin 

conectividad) 

Activa, a través de tareas en las que el alumno debe ser capaz de resumir los textos, 

explicar las formas, intenciones y decisiones formales de los autores, comentar aspectos 

evidentes, resolver problemas sencillos relativos a la comunicación, formas gramaticales, 

semántica, etc. 

Materiales y  recursos 

Libro de texto, aula virtual de la editorial del libro de texto, libros de lectura en línea, 

vídeos, películas, textos periodísticos, google drive, aula virtual, plataformas educativas y 

herramientas web.  



 

Modificación en los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares  
trabajados  
antes del 12 de 
marzo 

Se evalúan contenidos correspondientes a clases presenciales, por lo tanto se utilizan los 

procedimientos de observación del trabajo, pruebas específicas, recopilación de materiales y 

tareas. 
Se mantienen los instrumentos y cálculo indicados en la programación de la materia.  
Lengua oral: 30% 
Lectura, comprensión y análisis de las obras de lectura obligatoria: 20% 
Pruebas escritas: 50% 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares 
trabajados 
después del 12 
de marzo. 

Procedimientos: 
-  Elaboración y temporalización de tareas de repaso y reforzamiento de lo trabajado en los dos 

trimestres anteriores y que se envían semanalmente al alumnado a través de las tutorías. 
 - Elaboración y temporalización de tareas de ampliación de la materia cuando se tenga 

constancia de que todo el alumnado tiene acceso a los recursos informáticos. 
- Pruebas específicas, si fuera necesario. 
Instrumentos:  
-Control y registro de las tareas que se envían a los alumnos 
- Control y registro de la asistencia y participación en las clases a través de videoconferencia , 

chat de drive 
- Realización de alguna prueba oral o escrita a través de videoconferencia, si el profesor/a lo 

considera pertinente.  
- Realización de cuestionarios en línea, si fuese pertinente. 

Modificación de los criterios de calificación final 
 

(Indicar el procedimiento para obtener la calificación final de curso) 

La calificación final se obtendrá de la siguiente manera: 
1. La media de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones.  

2. La calificación de la fase no presencial será de 0 a 2 puntos, dependiendo del seguimiento, esfuerzo, 

dedicación y resolución de tareas y, en su caso, pruebas a través de videoconferencia. La puntuación obtenida 

se sumará a la media de las dos evaluaciones anteriores. 
La calificación de la fase no presencial nunca podrá bajar la media de las la primera y segunda evaluación. 

 

Evaluación y calificación de la prueba extraordinara de septiembre 

Consistirá en un examen escrito con preguntas que respondan a los criterios de evaluación y estándares de los bloques 

II/III y IV de la materia. 

Se considerará que el alumno/a ha alcanzado los objetivos cuando alcance un 5 en la suma de la ponderación de las 

preguntas del examen. 

Constará de 2 partes: un texto para hacer un resumen y responder a cuestiones gramaticales, morfológicas y de sintaxis. 

Otra parte consistirá en preguntas breves sobre los temas literarios estudiados en el 1º y 2º trimestre. 

 



 

 

Curso:  1ºde BACHILLERATO 

Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y  competencias  

Bloque I: Lengua oral 

1.1. Debates, discusiones e intervenciones en clase (sobre lecturas, noticias, temas polémicos, evaluación) s]. 

LCL1B1.1.2., LCL1B1.1.3., LCL1B3.8.1. (1º, 2ºtrimestre) 

Competencias: CCL,CSC 

No se han realizado grabaciones de las mismas. 

2.Presentaciones orales. Se mantienen los estándares LCL1B1.1.1., LCL1B1.1.2., LCL1B1.1.3., LCL1B1.2.3., 

LCL1B3.8.1. (1º y 2º  trimestre).. 

No se han discutido rúbricas de evaluación 

Competencias: CCL,CSC 

3. La creación de podcast se desarrolla en el período no presencial. LCL1B1.1.3., LCL1B1.2.3., LCL1B3.8.1 

Los estándares de este apartado se trabajarán en el período no presencial, a través de videoconferencia o de post 

grabados por los alumnos/as 

Bloque  II: Comunicación escrita 

1..Resumen de textos orales y escritos de todos los tipos LCL1B1.2.1, LCL1B1.2.2, LCL1B2.2.1, LCL1B2.2.2, 

LCL1B3.1.1.LCL1B2.2.1, LCL1B2.2.2, LCL1B2.3.1, LCL1B3.1.1. 

No se han realizado resúmenes de textos discontinuos ni de gráficos. 

Se eliminan el estándar LCL1B1.3.1 relativo a la estructura de los textos periodísticos y de opinión. 

Competencias: CCl, CMCCT 

2. Comentarios y análisis críticos de textos orales y escritos narrativos, descriptivos y expositivos. (intención 

comunicativa, rasgos textuales, rasgos literarios, etc.) [Autoevaluación, y corrección. LCL1B1.3.1 LCL1B1.3.2, 

LCL1B2.2.1, LCL1B2.2.3, LCL1B2.3.2, LCL1B3.1.1, LCL1B3.1.2, LCL1B3.4.1, LCL1B3.4.2, LCL1B3.5.2, 

LCL1B3.5.3, LCL1B3.7.1, LCL1B3.8.2, LCL1B4.1.1, LCL1B4.2.1, LCL1B4.2.2, LCL1B4.2.2, LCL1B4.3.2, 

LCL1B4.4.1. Todos los estándares de los criterios de evaluación B.3.2. (Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes), y 

explicar sus usos y valores en los textos y B.3.3 (Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua)  

Se elimina la interevaluación 

Competencias: CCl, CMCCT, CSC 

3. Desarrollo expositivo y argumentativo de temas de Literatura o de actualidad a partir de esquemas estudiados y 

ejercitados, a partir de textos u otros materiales —vídeo, película, fotografía, etc.— [Autoevaluación y corrección. 

Varios a lo largo del año] LCL1B1.2.2., LCL1B2.1.1., LCL1B2.1.2., LCL1B3.1.1., LCL1B3.5.1. 

Se elimina la interevaluación 

Competencias: CCL, CSC 

4. Se elimina el punto 4 de este bloque de la programación, referida a la evaluación de otros compañeros. Por lo 

tanto, se eliminan los estándares LCL1B2.1.3., LCL1B3.1.1., LCL1B3.6.1. 



 

 

5. Trabajos de investigación individuales o en equipo y/o preparación de temas, épocas, evoluciones históricas, 

recensiones, etc. (publicitaria, literaria —incluido el cine—) presentado en diversos formatos (exposición oral, blog, 

prezzi, reseña o resumen, cartel,etc.) LCL1B3.1.1, LCL1B2.4.1, LCL1B2.4.2, LCL1B2.4.3, LCL1B2.4.4. 

Se elimina la parte de léxico y semántica de los anteriores estándares, fundamentalmente del estándar 

LCL1B3.1.1 

Competencias: CCL,CAA, CD. 

6. Exámenes donde se planteen cuestiones para resolver, exponer o argumentar, donde se recojan los principales 

estándares de los cuatro bloques y que sirvan de indicadores de logro sobre la comprensión de conceptos, expresión, 

conocimientos gramaticales básicos aplicados a los textos y su tipología, caracterización fundamental de las épocas 

literarias, comentario de texto, resumen, análisis de componentes, etc.  

Todos los estándares del currículo de los bloques 2, 3 y 4 aplicables a pruebas escritas. 

 

En los exámenes escritos solo se podrá hacer preguntas que cumplan con los criterios y estándares  que no se 

hayan excluido de la revisión de esta programación. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

1. Tareas de análisis lingüístico y tipología textual con repaso de elementos gramaticales clave y tipos de 

estructuras oracionales. Siempre referidos a textos. Todos los estándares vistos en el punto 2 de comunicación 

escrita. 

2. Ejercicios de ortografía, signos de puntuación, pares homónimos, morfología y sintaxis básica.Todos los 

vistos en el punto 2 de comunicación escrita, aplicables a estos ejercicios.Y todos los instrumentos de los bloques 

anteriores en su vertiente de “Conocimiento de la lengua”. 

Se eliminan las estructuras sintácticas complejas, los estándares LCL1B3.3.3, LCL1B3.3.4  

Del estándar LCL1B3.4.1. se elimina la parte correspondiente al reconocimiento de las estructuras lingüísticas 

de los textos expositivos y argumentativos  

Se eliminan las variedades y registros lingüísticos (LCL1B3.7.1) 

Competencias: CCL 

Bloque IV: Educación literaria 

1. Tareas de comentario de texto, repaso de figuras literarias básicas y su función, localización de rasgos básicos de la 

época, género y caracterización de personajes en los textos. LCL1B4.1.1., LCL1B4.2.1., LCL1B4.2.2., LCL1B4.2.2., 

LCL1B4.3.2., LCL1B4.4.1. 

Y todos los instrumentos de los bloques anteriores con contenido literario.  

Se eliminan por completo los siglos  XVIII y XIX, aunque en las sesiones no presenciales se trabajen algo estos 
períodos.  
Los estándares LCL1B.4.1.1 y LCL1B4.4.1 se ceñirán a los períodos que van desde la Edad Media al siglo XVI, 
incluyendo Cervantes y El Quijote 

 

Competencias: CCEC, CAA, SSIEE 

 

 

 



 

Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 
refuerzo y, en su caso, ampliación)  

Actividades  

Resúmenes de textos,  de artículos periodísticos, comentarios de textos, comentarios de 

vídeos y películas, comparaciones entre textos, redacciones sobre temas propuestos 

siguiendo una planificación, análisis de anuncios publicitarios. 

Ejercicios de reconocimiento y análisis de estructuras sintácticas y categorías 

gramaticales.  

Clases y/o tareas de refuerzo y de ampliación de la materia a través de videoconferencia o 

cualquier otro soporte informático. 

Metodología (alumnado con 

conectividad y sin 

conectividad) 

Activa, a través de tareas en las que el alumno debe ser capaz de dar una visión personal 

y crítica de contenidos, formas, intenciones y decisiones formales de los autores 

literarios. 

Materiales y  recursos 

Libro de textos, aula virtual de la editorial del libro de texto, libros de lectura on-line, 

vídeos, películas, textos periodísticos, google drive, aula virtual, plataformas educativas y 

herramientas web. 

Modificación en los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares  
trabajados  
antes del 12 de 
marzo 

Se evalúan contenidos correspondientes a clases presenciales, por lo tanto se utilizan los 

procedimientos de observación del trabajo, pruebas específicas, recopilación de materiales y 

tareas. 

Se mantienen los instrumentos y cálculo indicados en la programación de la materia.  

Lengua oral: 10% 

Lectura, comprensión y análisis de las obras de lectura obligatoria: 20% 

Pruebas escritas: 70% 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares 
trabajados 
después del 12 
de marzo. 

Procedimientos: 
-  Programación y temporalización de tareas que recojan los cuatro bloques de la materia y que 

consistirán en tareas de repaso y reforzamiento de lo trabajado en los dos trimestres anteriores. 

- Programación y temporalización de tareas de ampliación de la materia cuando se tenga 

constancia de que todo el alumnado tiene acceso a los recursos informáticos. 

- Valoración de los materiales enviados por los alumnos/as 

- Pruebas específicas si el profesor/a lo considera pertinente. 

Instrumentos:  
-Control y registro de las tareas que se envían a los alumnos y tareas de ampliación de materia  

- Control y registro de la asistencia y participación en las clases ( en caso de que se programen) 

a través de videoconferencia , chat de drive o cualquier otra plataforma. 

- Realización de alguna prueba oral o escrita a través de videoconferencia, en caso de que el 

profesor/a lo considere pertinente.  

- Realización de cuestionarios en línea, si se considera pertinente. 



 

Modificación de los criterios de calificación final 
 

(Indicar el procedimiento para obtener la calificación final de curso) 

La calificación final se obtendrá de la siguiente manera: 

1. La media de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones.  

2. La calificación de la fase no presencial será de 0 a 2 puntos, dependiendo del seguimiento, esfuerzo, 

dedicación y resolución de tareas y, en su caso, pruebas a través de videoconferencia. La puntuación obtenida se 

sumará a la media de las dos evaluaciones anteriores. 
La calificación de la fase no presencial nunca podrá bajar la media de la primera y segunda evaluación. 

Evaluación y calificación de la prueba extraordinara de septiembre 

Consistirá en un examen escrito con preguntas que respondan a los criterios de evaluación y estándares de los bloques 

II/III y IV de la materia recogidos en esta modificación de la programación. 

Se considerará que el alumno/a ha alcanzado los objetivos cuando alcance un 5 en la suma de la ponderación de las 

preguntas del examen. 

 



 

 

Curso:  1ºde BACHILLERATO INTERNACIONAL 

Materia: ESPAÑOL A: LITERATURA 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y  competencias  

Bloque I: Lengua oral 

1.1. Debates, discusiones e intervenciones en clase (sobre lecturas, noticias, temas polémicos, evaluación) s]. 

LCL1B1.1.2., LCL1B1.1.3., LCL1B3.8.1. (1º, 2ºtrimestre) 

Competencias: CCL,CSC 

Se han realizado únicamente algunas grabaciones informales de las mismas. 

  

2.Presentaciones orales. Se mantienen los estándares LCL1B1.1.1., LCL1B1.1.2., LCL1B1.1.3., LCL1B1.2.3., 

LCL1B3.8.1. (1º y 2º  trimestre).. 

Competencias: CCL,CSC 

No se han discutido rúbricas de evaluación. 

3. La creación de podcast se desarrolla en el período no presencial. LCL1B1.1.3., LCL1B1.2.3., LCL1B3.8.1 

Los estándares de este apartado no se han trabajado. 

 

Bloque  II: Comunicación escrita 

1..Resumen de textos orales y escritos de todos los tipos LCL1B1.2.1, LCL1B1.2.2, LCL1B2.2.1, LCL1B2.2.2, 

LCL1B3.1.1.LCL1B2.2.1, LCL1B2.2.2, LCL1B2.3.1, LCL1B3.1.1. 

Competencias: CCl, CMCCT 

No se han realizado resúmenes de textos discontinuos ni de gráficos 

Se eliminan los estándares LCL1B1.3.1, LCL1B2.3.1, relativos a los textos periodísticos y de opinión 

 

2. Comentarios y análisis críticos de textos orales y escritos narrativos, descriptivos y expositivos. (intención 

comunicativa, rasgos textuales, rasgos literarios, etc.) [Autoevaluación, y corrección. LCL1B1.3.1 LCL1B1.3.2, 

LCL1B2.2.1, LCL1B2.2.3, LCL1B2.3.2, LCL1B3.1.1, LCL1B3.1.2, LCL1B3.4.1, LCL1B3.4.2, LCL1B3.5.2, 

LCL1B3.5.3, LCL1B3.7.1, LCL1B3.8.2, LCL1B4.1.1, LCL1B4.2.1, LCL1B4.2.2, LCL1B4.2.2, LCL1B4.3.2, 

LCL1B4.4.1. Todos los estándares de los criterios de evaluación B.3.2. (Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes), y 

explicar sus usos y valores en los textos y B.3.3 (Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua)  

Se elimina la interevaluación 

Competencias: CCl, CMCCT, CSC 

3. Desarrollo expositivo y argumentativo de temas de Literatura o de actualidad a partir de esquemas estudiados y 

ejercitados, a partir de textos u otros materiales —vídeo, película, fotografía, etc.— [Autoevaluación y corrección. 

Varios a lo largo del año] LCL1B1.2.2., LCL1B2.1.1., LCL1B2.1.2., LCL1B3.1.1., LCL1B3.5.1. 

Se elimina la interevaluación 

Competencias: CCL, CSC 



 

4. Se elimina el punto 4 de la programación, referida a la evaluación de otros compañeros. Por 

lo tanto, se eliminan los estándares LCL1B2.1.3., LCL1B3.1.1., LCL1B3.6.1. 

5. Trabajos de investigación individuales o en equipo y/o preparación de temas, épocas, evoluciones históricas, 

recensiones, etc. (publicitaria, literaria —incluido el cine— o lingüística —Léxico-Semántica— presentado en diversos 

formatos (exposición oral, blog, prezzi, reseña o resumen, cartel,etc.) LCL1B3.1.1, LCL1B2.4.1, LCL1B2.4.2, 

LCL1B2.4.3, LCL1B2.4.4. 

Competencias: CCL,CAA, CD. 

6. Exámenes donde se planteen cuestiones para resolver, exponer o argumentar, donde se recojan los principales 

estándares de los cuatro bloques y que sirvan de indicadores de logro sobre la comprensión de conceptos, expresión, 

conocimientos gramaticales básicos aplicados a los textos y su tipología, conocimientos geográficos e históricos del 

español, caracterización fundamental de las épocas literarias, comentario de texto, resumen, análisis de componentes, 

etc.  

Todos los estándares del currículo de los bloques 2, 3 y 4 aplicables a pruebas escritas. 

En los exámenes escritos solo se podrá hacer preguntas que cumplan con los criterios y estándares  que no se 

hayan excluido de la revisión de esta programación. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

1. Tareas de análisis lingüístico y tipología textual con repaso de elementos gramaticales clave y tipos de 

estructuras oracionales. Siempre referidos a textos. Todos los estándares vistos en el punto 2 de comunicación 

escrita. 

2. Ejercicios de ortografía, signos de puntuación, pares homónimos, morfología y sintaxis básica.Todos los 

vistos en el punto 2 de comunicación escrita, aplicables a estos ejercicios.Y todos los instrumentos de los bloques 

anteriores en su vertiente de “Conocimiento de la lengua”. 

Competencias: CCL 

Se eliminan las estructuras sintácticas complejas, los estándares LCL1B3.3.3, LCL1B3.3.4  

Del estándar LCL1B3.4.1. se elimina la parte correspondiente al reconocimiento de las estructuras lingüísticas 

de los textos expositivos y argumentativos  

Se eliminan las variedades y registros lingüísticos (LCL1B3.7.1) 

Bloque IV: Educación literaria 

1. Tareas de comentario de texto, repaso de figuras literarias básicas y su función, localización de rasgos básicos de la 

época, género y caracterización de personajes en los textos. LCL1B4.1.1., LCL1B4.2.1., LCL1B4.2.2., LCL1B4.2.2., 

LCL1B4.3.2., LCL1B4.4.1. 

Y todos los instrumentos de los bloques anteriores con contenido literario.  

Competencias: CCEC, CAA, SSIEE 

Se eliminan los textos literarios de los siglos XIX y XX, aunque en las sesiones no presenciales se trabajen los textos 
de literatura castellana y universal correspondientes a estos períodos.  
Los estándares LCL1B.4.1.1 y LCL1B4.4.1 se ceñirán a los textos de los siglos XVI y XVII 

 

 

 

 



 

Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 
refuerzo y, en su caso, ampliación)  

Actividades  

Resúmenes de textos,  de artículos periodísticos, comentarios de textos, comentarios de 

vídeos y películas, comparaciones entre textos, comparaciones de películas con obras 

estudiadas, redacciones sobre temas propuestos siguiendo una planificación. 

Ejercicios de análisis de estructuras sintácticas y categorías gramaticales.  

Metodología (alumnado con 

conectividad y sin 

conectividad) 

Activa, a través de tareas en las que el alumno debe ser capaz de dar una visión personal 

y crítica de contenidos, formas, intenciones y decisiones formales de los autores 

literarios.  

Materiales y  recursos 
Textos seleccionados y editados por el profesor, libros de lectura en línea, vídeos, 

películas, textos periodísticos, google drive. 

Modificación en los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares  
trabajados  
antes del 12 de 
marzo 

Se evalúan contenidos correspondientes a clases presenciales, por lo tanto se utilizan los 

procedimientos de observación del trabajo, pruebas específicas, recopilación de materiales y 

tareas. 

Se mantienen los instrumentos y cálculo indicados en la programación de la materia.  

Lengua oral: 10% 

Lectura, comprensión y análisis de las obras de lectura obligatoria: 20% 

Pruebas escritas: 70% 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares 
trabajados 
después del 12 
de marzo. 

Procedimientos: 
-  Programación y temporalización de tareas que recojan los cuatro bloques de la materia y que 

consistirán en tareas de repaso y reforzamiento de lo trabajado en los dos trimestres anteriores. 

- Fundamentalmente, programación y temporalización de tareas de ampliación de la materia 

cuando se tenga constancia de que todo el alumnado tiene acceso a los recursos informáticos. 

- Valoración de los materiales enviados por los alumnos/as 

- Pruebas específicas. 

Instrumentos:  
-Control y registro de las tareas que envían los alumnos y además, tareas de ampliación de 

materia  

- Control y registro de la asistencia y participación en las clases a través del videoconferencia, 

si la hubiera. 

- Realización de alguna prueba oral o escrita a través de videoconferencia, en caso de que se 

estime oportuno. 

 



 

Modificación de los criterios de calificación final 
 

(Indicar el procedimiento para obtener la calificación final de curso) 

La calificación final se obtendrá de la siguiente manera: 

1. La media de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones. 

2. La calificación de la fase no presencial será de 0 a 2 puntos, dependiendo del seguimiento, esfuerzo, 

dedicación y resolución de tareas y, en su caso, pruebas a través de videoconferencia. La puntuación obtenida 

se sumará a la media de las dos evaluaciones anteriores. 
La calificación de la fase no presencial nunca podrá bajar la media de la primera y segunda evaluación. 

 

Evaluación y calificación de la prueba extraordinara de septiembre 

Consistirá en un examen escrito con preguntas que respondan a los criterios de evaluación y estándares de los bloques 

II/III y IV de la materia. 

Se considerará que el alumno/a ha alcanzado los objetivos cuando alcance un 5 en la suma de la ponderación de las 

preguntas del examen 

 



 

 

Curso:  2ºde BACHILLERATO 

Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y  competencias  

En  las dos primeras evaluaciones se han seguido las instrucciones de la CIUG en cuanto a contenidos, lecturas y  

estructura del examen, en cuatro bloques. Todas ellas recogidas en dos documentos: 

https://ciug.gal/gal/abau/lingualiteraturacastela 

- ORIENTACIÓNS PARA AS PROBAS DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II CURSO 2019-2020 de 

xuño de 2019 

- 2ª CIRCULAR CON ORIENTACIÓNS PARA AS PROBAS DA ABAU EN LINGUA CASTELÁ E 

LITERATURA 

Se trabajó la materia teniendo en cuento los cuatro bloques en los que se estructura el examen y en ellos se trabajaron  

los estándares a los que se refiere la programación. 

En el período no presencial seguimos las instrucciones de la CIUG, recogidas también en dos documentos: 

- CIRCULAR EXPLICATIVA DOS NOVOS EXAMES DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA ABAU 2020, del 

29 de abril de 2030 

- NOVO MODELO DE EXAME 2020 

Los contenidos que no se pudieron explicar en los dos primeras evaluaciones se están resolviendo en el período no 

presencial, teniendo en cuenta las condiciones particulares de acceso a los recursos telemáticos del alumnado. 

Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 
refuerzo y, en su caso, ampliación)  

Actividades  

Resúmenes de textos, fundamentalmente artículos periodísticos de opinión, comentarios 

críticos de textos expositivo-argumentativos. 

Comentarios de textos literarios, comentarios de vídeos y películas, comparaciones entre 

textos, redacciones sobre temas propuestos siguiendo una planificación. 

Lectura y análisis de las obras de lectura obligatoria. 

Ejercicios de reconocimiento y análisis de estructuras sintácticas y categorías 

gramaticales.  

Ejercicios de corrección de estructuras gramaticales. 

Clases y/o tareas de refuerzo y de ampliación de la materia a través de videoconferencia o 

cualquier otro soporte informático. 

Metodología (alumnado con 

conectividad y sin 

conectividad) 

Activa, a través de tareas en las que el alumno debe ser capaz de dar una visión personal 

y crítica de contenidos, formas, intenciones y decisiones formales de los autores 

literarios. 

Materiales y  recursos 

Libros de texto, libros de texto en línea de uso libre, obras de lectura obligatoria, libros de 

lectura on-line, vídeos, películas, textos periodísticos, google drive, blog de la materia, 

aula virtual, plataformas educativas y herramientas web. 

https://ciug.gal/gal/abau/lingualiteraturacastela


 

Modificación en los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares  
trabajados  
antes del 12 de 
marzo 

Se evalúan contenidos correspondientes a clases presenciales, por lo tanto se utilizan los 

procedimientos de observación del trabajo, pruebas específicas, recopilación de materiales y 

tareas. 

Se mantienen los instrumentos y cálculo indicados en la programación de la materia.  

Lengua oral: 10% 

Lectura, comprensión y análisis de las obras de lectura obligatoria: 20% 

Pruebas escritas: 70% 

Evaluación de 
contidos y 
estándares 
trabajados 
después del 12 
de marzo. 

Procedimientos: 
-  Programación y temporalización de tareas que recojan los cuatro bloques de la materia y que 

consistirán en tareas de repaso y reforzamiento de lo trabajado en los dos trimestres anteriores. 

- Programación y temporalización de tareas de ampliación de la materia cuando se tenga 

constancia de que todo el alumnado tiene acceso a los recursos informáticos. 

- Valoración de los materiales enviados por los alumnos/as 

- Pruebas específicas si el profesor/a lo considera pertinente. 

Instrumentos:  
-Control y registro de las tareas que se envían a los alumnos, que incluyen tareas de ampliación 

de materia.  

- Control y registro de la asistencia y participación en las clases (en caso de que se planifiquen) 

a través de videoconferencia , chat de drive o cualquier otra herramienta telemática. 

- Realización de alguna prueba oral o escrita a través de videoconferencia, en caso de que el 

profesor/a lo considere pertinente.  

- Realización de cuestionarios en línea, si el profesor/a lo considera pertinente. 

Modificación de los criterios de calificación final 
 

(Indicar el procedimiento para obtener la calificación final de curso) 

La calificación final se obtendrá de la siguiente manera: 

1. La media de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones. 

2. La calificación de la fase no presencial será de 0 a 2 puntos, dependiendo del seguimiento, esfuerzo, 

dedicación y resolución de tareas y, en su caso, pruebas a través de videoconferencia. La puntuación obtenida 

se sumará a la media de las dos evaluaciones anteriores. 
La calificación de la fase no presencial nunca podrá bajar la media de la primera y segunda evaluación, incluidas 

recuperaciones. 

Evaluación y calificación de la prueba extraordinara de septiembre 

Consistirá en un examen escrito con preguntas que respondan al “novo modelo de exame” enviado por la CIUG en abril 

de 2020. 

Se considerará que el alumno/a ha alcanzado los objetivos cuando consiga un 5 en la suma de la ponderación de las 

preguntas del examen. 

 

 



 

 

Curso:  1ºde BACHILLERATO 

Materia: LITERATURA UNIVERSAL 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y  competencias  

Bloque 1. Procesos y estrategias (1ºy 2º trimestre) 

1. Debates, discusiones e intervenciones en clase —incluido el 5— (sobre lecturas, noticias, temas actuales 

vistos históricamente, evaluación por rúbrica . LUB 1.1.1., LUB1.1.2., LUB1.2.1., LUB1.2.2., LUB1.3.1., LUB1.3.2., 

LUB1.4.1. LUB2.1.1. 

2. Presentación oral individual, sobre lecturas o temas literarios LUB1.1.1., LUB1.1.2., LUB1.2.1., LUB1.2.2., 

LUB1.3.1., LUB1.3.2., LUB1.4.1., LUB2.3.1. 

3. Presentación oral en grupo, sobre lecturas o temas literarios.[Habrá una para cada grupo y tendrán que 

participar todos los alumnos. Se evaluará por rúbrica] LUB1.1.1., LUB1.1.2., LUB1.2.1., LUB1.2.2., LUB1.3.1., 

LUB1.3.2., LUB1.4.1., LUB2.3.1 

4 Comentarios y análisis críticos de textos y obras de la Literatura Universal. [Autoevaluación y corrección. 

LUB1.1.1., LUB1.1.2., LUB1.2.1., LUB1.2.2., LUB1.3.1., LUB1.3.2., LUB1.4.1. LUB2.2.1. 

 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal (1ºy 2º trimestre) 

1. Presentación oral individual sobre lecturas o temas literarios ( se evaluará por rúbrica)LUB1.1.1., LUB1.1.2., 

LUB1.2.1., LUB1.2.2., LUB1.3.1., LUB1.3.2., LUB1.4.1., LUB2.3.1, LUB2.3.3. 

2. Presentación oral en grupo, sobre lecturas o temas literarios [Habrá una para cada grupo y tendrán que 

participar todos los alumnos. Se evaluará por rúbrica] LUB1.1.1., LUB1.1.2., LUB1.2.1., LUB1.2.2., LUB1.3.1., 

LUB1.3.2., LUB1.4.1. LUB2.3.1, LUB2.3.3. 

3. Trabajo de investigación literaria (incluido el cine) presentado en diversos formatos (exposición oral, blog, 

prezzi, reseña o resumen, etc.)Se evaluará por rúbrica] LUB1.1.1., LUB1.1.2., LUB1.2.1., LUB1.2.2., LUB1.3.1., 

LUB1.3.2., LUB1.4.1., LUB2.2.1. LUB2.3.1, LUB2.3.1, LUB2.3.3. 

4. Trabajos individuales o en equipo de preparación de temas, épocas, evoluciones históricas, recensiones, etc. 

(Mapas conceptuales, líneas de tiempo, esquemas de ideas, temas expositivos o argumentativos, etc.) [Autoevaluación, 

y corrección]. LUB1.1.1., LUB1.1.2., LUB1.2.1., LUB1.2.2., LUB1.3.1., LUB1.3.2., LUB1.4.1., LUB2.2.1. LUB2.3.3. 

5. Desarrollo expositivo y argumentativo de temas de Literatura universal a partir de esquemas estudiados y 

ejercitados, a partir de textos u otros materiales —vídeo, película, fotografía, etc.— [se evaluará por rúbrica)LUB1.1.1., 

LUB1.1.2., LUB1.2.1., LUB1.2.2., LUB1.3.1., LUB1.3.2., LUB1.4.1., LUB2.2.1., LUB2.3.2. LUB2.3.3. 

6. Exámenes globales donde se planteen cuestiones para resolver, exponer o argumentar, donde se recojan los 

principales estándares de los dos bloques y que sirvan de indicadores de logro sobre la comprensión de la materia y de 

los grandes períodos de la Literatura universal. LUB1.1.1., LUB1.1.2., LUB1.2.1., LUB1.2.2., LUB1.3.1., LUB1.3.2., 

LUB1.4.1. LUB2.3.2., LUB2.3.3. 

 

 



 

Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 
refuerzo y, en su caso, ampliación)  

Actividades  
Resúmenes de textos literarios, comentarios de textos, cuestionarios sobre 
lecturas. 

Metodología (alumnado con 

conectividad y sin 

conectividad) 

Activas, a través de tareas enviadas por correo electrónico. 

Materiales y  recursos Herramienta web, libro de texto, lecturas en línea. 

Modificación en los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares  
trabajados  
antes del 12 de 
marzo 

Se evalúan contenidos correspondientes a clases presenciales, por lo tanto se utilizan los 

procedimientos de observación del trabajo, pruebas específicas, recopilación de materiales y 

tareas. 

Se mantienen los instrumentos y cálculo indicados en la programación de la materia.  

Lengua oral: Participación en clase, lecturas, ejercicios, tareas de repaso, presentaciones 

orales, podcast, dramatizaciones, debates, etc. Se incluyen en este apartado contenidos de los 

dos bloques Total 20% 

Lectura, comprensión y análisis de las obras de lectura obligatoria: Total: 20% 

Pruebas escritas,  Total: 60% 

Evaluación de 
contenidos y 
estándares 
trabajados 
después del 12 
de marzo. 

Procedimientos: 

Elaboración y temporalización de tareas de ampliación de la materia cuando se tenga 

constancia de que todo el alumnado tiene acceso a recursos informáticos. 

Instrumentos:  

Control y registro de las tareas realizadas( comentarios literarios, cuestionarios sobre lecturas, 

pequeños trabajos de investigación…) 

Valoración de asistencia, la puntualidad, y la corrección de la tarea. 

Modificación de los criterios de calificación final 
 

(Indicar el procedimiento para obtener la calificación final de curso) 

-Se hará media de la 1º y 2º evaluación, y se podrá sumar hasta 2 puntos por las tareas del 3º trimestre. 

Evaluación y calificación de la prueba extraordinara de septiembre 

Constará de dos partes. 

La 1º: realizar un comentario de texto guiado(50%), de una obra vista en el 1º o en el 2º trimestre. 

La 2º: varias preguntas sobre los contenidos de la materia  vistos en el 1º y en el 2º trimestre(50%) 

La nota mínima para aprobar será un 5. 



 
 

 

 
 

ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

2º, 3º Y 4º DE ESO 

Criterios de evaluación: 
Para alcanzar la evaluación positiva el alumno o alumna tendrá que alcanzar la 

mayoría de los objetivos concretados en los distintos estándares de cada curso, 

medidos a través de los instrumentos y procedimientos de evaluación. Se valorará 

especialmente: 

La capacidad receptiva y expresiva de los alumnos.  

El enriquecimiento léxico.  

La competencia ortográfica.  

El progreso en la competencia lingüística, tanto oral como escrita.  

El estudio particular de contenidos conceptuales 

Criterios de calificación: Hasta el 12 de marzo: 60% (pruebas específicas, asistencia a clase, realización de 

tareas) 

Período no presencial: 40%  (realización de tareas) 

Podrá realizarse una prueba final de alguna parte de la materia para aquellos 

alumnos/as que no hubieran alcanzado los objetivos marcados en los criterios de 

evaluación. 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación: 

Procedimientos: 
-Prueba específica realizada en el primer trimestre (2º ESO  y 3º de ESO) 

- Asistencia a clase de recuperación de pendientes y realización de las tareas 

marcadas. 

- Rendimiento del alumno/a en la clase de Lengua del curso en el que está 

matriculado.. 

Durante el período no presencial:  

-Realización de tareas respetando la temporalización. 

-Realización de tareas específicas de recuperación para los alumnos y alumnas 

que hubieran suspendido la primera parte de la materia.  

 

Instrumentos:  
- Control  y registro de la asistencia y participación en las clases presenciales  de 

recuperación de pendientes. 

-Control y registro de las tareas realizadas en período presencial. 

- Control y registro de las tareas realizadas en período no presencial y enviadas a 

través de la tutoría.  

- Realización de alguna prueba oral o escrita a través de videoconferencia, en 

caso de que fuese necesario.  

- Realización de cuestionarios en línea, si fuese necesario. 

En la convocatoria de septiembre, solo en caso de que se considere necesario, podrán realizar un examen diferente de la 

materia pendiente o un anexo al examen correspondiente del curso en el que están matriculados, para evaluar la materia 

pendiente.  

 

 

 



 
 

 

 

ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

1º DE BACHILLERATO 
 

Criterios de evaluación: 
Para alcanzar la evaluación positiva el alumno o alumna tendrá que alcanzar la 

mayoría de los objetivos concretados en los distintos estándares de cada curso, 

medidos a través de los instrumentos y procedimientos de evaluación: 

La capacidad receptiva y expresiva de los alumnos.  

El enriquecimiento léxico.  

La competencia ortográfica.  

El progreso en la competencia lingüística escrita.  

El estudio particular de contenidos conceptuales. 

El reconocimiento y análisis de estructuras sintácticas. 

El reconocimiento y análisis de estructuras y recursos de estilo. 

El reconocimiento y análisis de textos narrativos y descriptivos. 

Lectura adecuada y profunda de las obras del programa. 

Criterios de calificación: Hasta el 12 de marzo: 50% (prueba específicas de la primera parte de las dos en 

que se dividió la materia, tal como consta en la programación) 

Período no presencial: 50%   

- Realización de tareas enviadas quincenalmente: 20% 

- Prueba específica: 30% 

Podrá realizarse una prueba final o de una parte de la materia para aquellos 

alumnos/as que no hubieran alcanzado los objetivos marcados en los criterios de 

evaluación. 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación: 

Procedimientos: 
-Prueba específica realizada en el primer trimestre  

- Rendimiento del alumno/a en la clase de Lengua de de 2º de BAC. 

Durante el período no presencial:  

-Realización de tareas respetando la temporalización. 

-Realización de tareas específicas de recuperación para los alumnos y alumnas 

que hubieran suspendido la primera parte de la materia.  

- Rendimiento del alumno en las tareas de de 2º de BAC en las que se trabajen 

estándares de 1º BAC. 

Instrumentos:  
-Control y registro de las tareas realizadas en 2º BAC y que repiten estándares de 

1º BAC 

- Realización de un examen escrito, en diciembre de 2019, de la primera parte en 

que se dividió la materia.  

- Realización de una prueba escrita a través de videoconferencia el 15 de mayo a 

las 17.00. 

- Realización de una prueba oral y/o escrita para los alumnos/as con la primera 

parte de la materia suspensa: 20 de mayo a las 16.30. 

En la convocatoria de septiembre se realizará una prueba escrita que responda a los criterios de evaluación y estándares 

de la materia. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Lingua Galega e Literatura  

IES do Castro 

 

Modificación da Programación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase 
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 



 

 

 
 
 

Curso:  1º ESO 

Materia: LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

 
CONTIDOS 
B2.13. Uso, con progresiva autonomía, das TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) na planificación, revisión e 
presentación dos escritos. B3.6. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo 
cualificativo, verbo, adverbio, etc.) así como a diferenza entre palabras flexivas e non flexivas para a creación e comprensión de 
textos. Deste contido só faltou o adverbio. B3.9. Coñecemento das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no 
seo da oración para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto.  B3.10. Recoñecemento das modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. B3.12. 
Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos 
que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. B4.8. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 
variedades diatópicas do galego. B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación dos seus 
compoñentes e procedementos máis relevantes. B5.7. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a 
canción como linguaxes artísticas. 
 
ESTÁNDARES 
LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz. LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e 
revisar a ortografía. LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da oración. LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. LGB3.12.1. 
Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural. LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. LGB4.6.3. 
Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 
LGLB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus compoñentes e procedementos máis 
relevantes. LGLB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe artística.LGB5.7.2. Identifica e 
describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios.LGLB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción 
como linguaxe artística. LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos definitorios.  
 
 
En canto ás competencias, dado que non están vinculadas a un único contido ou estándar de aprendizaxe, todas foron desenvolvidas 
en maior ou menor medida nos dous primeiros trimestres. 
 
 

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

Actividades 

Para o alumnado coa materia suspensa nalgún dos trimestres anteriores ou nos dous, 
tarefas de repaso e recuperación individualizadas para reforzar contidos mínimos e 
competencias. 
Para o alumnado coa materia aprobada nos dous trimestres anteriores, actividades de 
ampliación dos contidos e estándares impartidos. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

A maioría das tarefas foron comunicadas por correo electrónico, o alumnado realizábaas 
no caderno e enviaba as páxinas do mesmo escaneadas ou fotografadas, agás uns 
poucos casos que presentaban as tarefas realizadas no ordenador. 



 

 

conectividade) 

Materiais e recursos 
Dado que non todo o alumnado dispoñía dun ordenador todo o tempo que necesitase, o 
material empregado foi basicamente o libro de texto, documentos PDF coas tarefas, a 
consulta dalgunha páxina web ou vídeo.  

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

• Bloque 1. Escoitar e falar: 20%. 

Terase en conta se o alumnado emprega o galego como lingua de relación na aula nas intervencións 

espontáneas (pedir información, solicitar un servizo, etc.) e da participación en actividades (corrixir, dar 

opinións, facer comentarios ou suxestións...) tanto coa profesora como cos compañeiros e compañeiras.  

É o 10% da nota deste bloque. Instrumento de avaliación: observación directa e anotación no caderno do 

profesor/a. 

O alumnado realizará, individualmente ou en grupo, unha ou varias probas de expresión oral trimestral 

relacionada coa tipoloxía textual que se traballa (narración, texto xornalístico...) ou cos contidos de Lingua 

e sociedade ou Educación Literaria. Tamén se avaliará a comprensión oral con audios ou vídeos sobre 

calquera aspecto da realidade galega ou sobre contidos do currículo, especialmente dos bloques 4 e 5. 

 

• Bloque 2. Ler e escribir: 20%. 

Obterase da lectura trimestral, sobre a que se ten que realizar un traballo ou unha proba de comprobación 

e comprensión (10%), e mais das producións escritas do alumnado (descricións, narracións, noticias, 

entrevistas...) en cada trimestre. 

 

• Bloques 3, 4 e 5 : 60%   

O alumnado terá que demostrar nunha proba escrita os coñecementos teóricos (coñecer, explicar, 

describir) e prácticos (redactar, empregar, analizar, identificar, diferenciar) relacionados con estes tres 

bloques. Realizaranse dúas probas escritas por trimestre agás no terceiro en que cabe a posibilidade  de 

que se realice unha soa pois no último trimestre do curso só dispoñemos de 47 días lectivos, que poden 

ser menos dado que é a época onde se desenvolven máis actividades complementarias e extraescolares. 

 
A nota final de xuño será o resultado da media aritmética das tres avaliacións, sempre que a nota de 

avaliación sexa como mínimo un 3 sobre 10. O redondeo farase do seguinte xeito: se se supera o 4,5 

considérase que o alumnado chegou ao 5. 

Unha nota inferior a 3 sobre 10 supón a recuperación da avaliación. As recuperacións realizaranse en 

xuño, agás casos excepcionais debidamente xustificados. 

 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
A avaliación do 2º trimestre realizouse cos mesmos criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
mais só se puido facer unha proba escrita ponderada ao 60% sobre os contidos dos bloques 3, 4 e 5. 
 
 
 



 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación final de xuño será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións. Considerarase aprobada a materia 
a partir dunha media de 4 sobre 10 (redondeando a partir do 3,5). 
 
A esta media aritmética sumaráselle, como establecen as instrucións  do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a valoración positiva do traballo desenvolvido a distancia 
polo alumnado, tendo en conta os seguintes criterios: 
 

• 1,5 puntos: se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido e o resultado das mesmas foi satisfactorio, 
é dicir, o alumno ou alumna cumpriu todos os obxectivos con corrección lingüística.  

• 1 punto: se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido ou fóra del e o resultado das mesmas foi 
satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu a maioría dos obxectivos con corrección lingüística. 

• 0,75 puntos: se se entregaron como mínimo o 50% das tarefas e actividades no prazo establecido e o resultado das 
mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu os obxectivos con corrección lingüística. 

• 0,5 puntos: se se entregaron menos do 50% de tarefas e actividades, non todas no prazo establecido, e o resultado das 
mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu a maioría dos obxectivos con corrección lingüística. 

 
Para o alumnado que non chegase ao 4 como resultado da media dos dous primeiros trimestres, serán cualificadas sobre 10 as 
tarefas de repaso e recuperación realizadas e entregadas durante o terceiro trimestre. Aprobará o curso se a media entre todas elas 
é, como mínimo, un 4,5, tal e como se establece na programación. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

A proba extraordinaria de setembro avaliará os contidos mínimos e as competencias relacionados cos estándares impartidos no 
primeiro e segundo trimestres. 
 
Considerarase aprobado o alumno ou alumna que obteña un 5 sobre 10 nunha proba escrita presencial ou oral por videoconferencia, 
se non se puidese realizar a proba escrita presencial. O redondeo farase a partir do 4,5. 

 
Alumnado de materia pendente (Non hai alumnado coa materia 

pendente.) 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

Curso:  2º ESO 

Materia: Lingua galega e literatura  

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

 
CONTIDOS 
B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e documentais 
procedentes dos medios de comunicación audiovisual. B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios 
de comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. B3.11. Participación 
en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais. B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 
 
ESTÁNDARES 
LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de carácter informativo propios dos medios 
de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais). LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais 
dos medios de comunicación audiovisual a esquemas ou resumos. LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e 
identifica a intención comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. LGB1.4.2. Compara o 
tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 
atopadas. LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 
LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e 
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias secuencias 
fílmicas.  
 
En canto ás competencias, dado que non están vinculadas a un único contido ou estándar de aprendizaxe, todas foron desenvolvidas 
en maior ou menor medida nos dous primeiros trimestres. 
 
 

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

Actividades 

Para o alumnado coa materia suspensa nalgún dos trimestres anteriores ou nos dous, 
tarefas de repaso e recuperación individualizadas para reforzar contidos mínimos e 
competencias. 
Para o alumnado coa materia aprobada nos dous trimestres anteriores, actividades de 
ampliación dos contidos e estándares impartidos. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A maioría das tarefas foron comunicadas por correo electrónico, o alumnado realizábaas 
no caderno e enviaba as páxinas do mesmo escaneadas ou fotografadas ou presentaban 
as tarefas realizadas no ordenador. 

Materiais e recursos 
Dado que non todo o alumnado dispoñía dun ordenador todo o tempo que necesitase, o 
material empregado foi basicamente o libro de texto, documentos PDF coas tarefas, a 
consulta dalgunha páxina web ou vídeo.  



 

 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
• Bloque 1. Escoitar e falar: 20%. 

Terase en conta se o alumnado emprega o galego como lingua de relación na aula nas intervencións 

espontáneas (pedir información, solicitar un servizo, etc.) e da participación en actividades (corrixir, dar 

opinións, facer comentarios ou suxestións...) tanto coa profesora como cos compañeiros e compañeiras.  

É o 10% da nota deste bloque. Instrumento de avaliación: observación directa e anotación no caderno do 

profesor/a. 

O alumnado realizará, individualmente ou en grupo, unha ou varias probas de expresión oral trimestral 

relacionada coa tipoloxía textual que se traballa (narración, texto xornalístico...) ou cos contidos de Lingua 

e sociedade ou Educación Literaria. Tamén se avaliará a comprensión oral con audios ou vídeos sobre 

calquera aspecto da realidade galega ou sobre contidos do currículo, especialmente dos bloques 4 e 5. 

 

• Bloque 2. Ler e escribir: 20%. 

Obterase da lectura trimestral, sobre a que se ten que realizar un traballo ou unha proba de comprobación 

e comprensión (10%), e mais das producións escritas do alumnado (descricións, narracións, noticias, 

entrevistas...) en cada trimestre. 

 

• Bloques 3, 4 e 5 : 60%   

O alumnado terá que demostrar nunha proba escrita os coñecementos teóricos (coñecer, explicar, 

describir) e prácticos (redactar, empregar, analizar, identificar, diferenciar) relacionados con estes tres 

bloques. Realizaranse dúas probas escritas por trimestre agás no terceiro en que cabe a posibilidade  de 

que se realice unha soa pois no último trimestre do curso só dispoñemos de 47 días lectivos, que poden 

ser menos dado que é a época onde se desenvolven máis actividades complementarias e extraescolares. 

 

A nota final de xuño será o resultado da media aritmética das tres avaliacións, sempre que a nota de 

avaliación sexa como mínimo un 3 sobre 10. O redondeo farase do seguinte xeito: se se supera o 4,5 

considérase que o alumnado chegou ao 5. 

Unha nota inferior a 3 sobre 10 supón a recuperación da avaliación. As recuperacións realizaranse en 

xuño, agás casos excepcionais debidamente xustificados. 

 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
A avaliación do 2º trimestre realizouse cos mesmos criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
mais só se puido facer unha proba escrita sobre os contidos dos bloques 3, 4 e 5. 
 
 
 



 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
 
 
A cualificación final de xuño será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións. Considerarase aprobada a materia 
a partir dunha media de 4 sobre 10 (redondeando a partir do 3,5). 
 
A esta media aritmética sumaráselle, como establecen as instrucións  do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a valoración positiva do traballo desenvolvido a distancia 
polo alumnado, tendo en conta os seguintes criterios: 
 

• 1,5 puntos: se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido e o resultado das mesmas foi satisfactorio, 
é dicir, o alumno ou alumna cumpriu todos os obxectivos con corrección lingüística.  

• 1 punto: se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido ou fóra del e o resultado das mesmas foi 
satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu a maioría dos obxectivos con corrección lingüística. 

• 0,75 puntos: se se entregaron como mínimo o 50% das tarefas e actividades no prazo establecido e o resultado das mesmas 
foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu os obxectivos con corrección lingüística. 

• 0,5 puntos: se se entregaron menos do 50% de tarefas e actividades, non todas no prazo establecido, e o resultado das 
mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu a maioría dos obxectivos con corrección lingüística. 

 
Para o alumnado que non chegase ao 4 como resultado da media dos dous primeiros trimestres, serán cualificadas sobre 10 as 
tarefas de repaso e recuperación realizadas e entregadas durante o terceiro trimestre. Aprobará o curso se a media entre todas elas 
é, como mínimo, un 4,5, tal e como se establece na programación.  

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A proba extraordinaria de setembro avaliará os contidos mínimos e as competencias relacionados cos estándares impartidos no 
primeiro e segundo trimestres. 
 
Considerarase aprobado o alumno ou alumna que obteña un 5 sobre 10 nunha proba escrita presencial, ou oral por videoconferencia 
se non se puidese realizar a proba escrita presencial. O redondeo farase a partir do 4,5. 

 
Alumnado de materia pendente (Non hai alumnado coa materia 

pendente.) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Curso:  3º ESO 

Materia: Lingua galega e literatura 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

 
CONTIDOS 
B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual, con especial 
atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes 
discriminatorias dos medios de comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas. B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos argumentativos. B2.3. Comprensión e 
interpretación de textos propios dos medios de comunicación e distinción dos contidos informativos e das opinións en 
entrevistas, crónicas e reportaxes. B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes 
no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 
B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na Idade 
Media ata 1916. (Non se desenvolve dende o século XIX). 
 
ESTÁNDARES 
LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos 
medios de comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes). LGB1.1.2. Interpreta textos orais e 
traslada a información relevante a esquemas ou resumos. LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e 
identifica a intención comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. LGB1.2.2. 
Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas atopadas. LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral 
argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. LGB2.3.1. 
Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. LGB2.3.2. 
Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. LGB3.12.1. Participa 
en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e 
períodos da literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. (Non se desenvolve unicamente dende o 
século XIX).LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega desde 
a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. (Non se desenvolve unicamente dende o 
século XIX). 
 
En canto ás competencias, dado que non están vinculadas a un único contido ou estándar de aprendizaxe, todas foron 
desenvolvidas en maior ou menor medida nos dous primeiros trimestres. 
 
 
 

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

Actividades 
Para o alumnado coa materia suspensa nalgún dos trimestres anteriores ou nos 
dous, tarefas de repaso e recuperación individualizadas para reforzar contidos 
mínimos e competencias. 
Para o alumnado coa materia aprobada nos dous trimestres anteriores, 



 

 

actividades de ampliación dos contidos e estándares impartidos. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A maioría das tarefas foron comunicadas por correo electrónico ou Google Drive, 
o alumnado realizábaas en documentos de texto, vídeos ou outras aplicacións. 
 

Materiais e recursos 
O material empregado foi basicamente o libro de texto, documentos PDF coas 
tarefas elaboradas polo docente, a consulta dalgunha páxina web ou visionado 
dalgún vídeo. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

• Bloque 1. Escoitar e falar: 10%. 

Terase en conta se o alumnado emprega o galego como lingua de relación na aula nas 

intervencións espontáneas (pedir información, solicitar un servizo, etc.) con corrección e da 

participación en actividades (corrixir, dar opinións, facer comentarios ou suxestións...) tanto coa 

profesora como cos compañeiros e compañeiras.  Instrumento de avaliación: observación 

directa e anotación no caderno do profesor/a. 

O alumnado realizará, individualmente ou en grupo, unha ou varias probas de expresión oral 

trimestral relacionada coa tipoloxía textual que se traballa (narración, texto xornalístico...) ou 

cos contidos de Lingua e sociedade ou Educación Literaria. Tamén se avaliará a comprensión 

oral con audios ou vídeos sobre calquera aspecto da realidade galega ou sobre contidos do 

currículo, especialmente dos bloques 4 e 5. 

 

• Bloque 2. Ler e escribir: 20%. 

Obterase da lectura trimestral, sobre a que se ten que realizar un traballo ou unha proba de 

comprobación e comprensión (10%), e mais das producións escritas do alumnado (descricións, 

narracións, noticias, entrevistas...). 

 

• Bloques 3, 4 e 5 : 70%   

O alumnado terá que demostrar nunha proba escrita os coñecementos teóricos (coñecer, 

explicar, describir) e prácticos (redactar, empregar, analizar, identificar, diferenciar) 

relacionados con estes tres bloques. Realizaranse dúas probas escritas por trimestre agás no 

terceiro en que cabe a posibilidade  de que se realice unha soa pois no último trimestre do curso 

só dispoñemos de 47 días lectivos, que poden ser menos dado que é a época onde se 

desenvolven máis actividades complementarias e extraescolares. 

 
 
A cualificación final de xuño será o resultado da media aritmética das tres avaliacións, sempre 

que a nota de avaliación sexa como mínimo un 3 sobre 10. O redondeo farase do seguinte xeito: 

se se supera o 4,5 considérase que o alumnado chegou ao 5. 



 

 

Unha nota inferior a 3 sobre 10 supón a recuperación da avaliación. As recuperacións 

realizaranse en xuño, agás casos excepcionais debidamente xustificados. 

 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
A avaliación do 2º trimestre realizouse cos seguintes criterios de cualificación e instrumentos 
debido a que quedou unha proba oral pendente e unha proba escrita: 
 
Unha proba escrita sobre contidos dos bloques 3 e 4 que se pondera ao 80%. 
Producións escritas do alumnado, traballo de clase e participación oral na aula: 20%. 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
A cualificación final de xuño será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións. Considerarase 
aprobada a materia a partir dunha media de 4 sobre 10 (redondeando a partir do 3,5). 
 
A esta media aritmética sumaráselle, como establecen as instrucións  do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a valoración positiva do traballo desenvolvido a distancia 
polo alumnado, tendo en conta os seguintes criterios: 
 

• 1,5 puntos: se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido e o resultado das mesmas foi 
satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu todos os obxectivos con corrección lingüística.  

• 1 punto: se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido ou fóra del e o resultado das 
mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu a maioría dos obxectivos con corrección 
lingüística. 

• 0,75 puntos: se se entregaron un mínimo do 50% das tarefas e actividades no prazo establecido e o resultado 
das mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu os obxectivos con corrección lingüística. 

• 0,5 puntos: se se entregaron menos do 50% de tarefas e actividades, non todas no prazo establecido, e o 
resultado das mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu a maioría dos obxectivos con 
corrección lingüística. 
 

Para o alumnado que non obtivese un 4 como media dos dous primeiros trimestres, serán cualificadas sobre 10 as 
tarefas de repaso e recuperación realizadas e entregadas durante o terceiro trimestre. Aprobará o curso se a media 
entre todas elas é, como mínimo, un 4,5, tal e como se establece na programación. 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A proba extraordinaria de setembro avaliará os contidos mínimos e as competencias relacionados cos estándares 
impartidos no primeiro e segundo trimestres. 
 
Considerarase aprobado o alumno ou alumna que obteña un 5 sobre 10 nunha proba escrita presencial, ou oral por 
videoconferencia se non se puidese realizar a proba escrita presencial. O redondeo farase a partir de 4,5. 



 

 

 

Alumnado de materia pendente  

Criterios de avaliación e cualificación 
establecidos na programación: 

O alumnado de 3º da ESO coa materia de 2º pendente será obxecto de atención 
por parte do profesorado do curso superior, que lle entregará un material de 
reforzo dos contidos mínimos do curso anterior. 
De non conseguir os obxectivos establecidos, é dicir, non ter feito efectivas as 
entregas nos prazos fixados das tarefas encomendadas e estas fosen realizadas 
satisfactoriamente, someterase a unha proba final no mes de maio.  
No caso de non ter superada a materia pendente na convocatoria ordinaria, en 
setembro deberá presentarse á proba que con carácter xeral se fixe para ese nivel. 

Criterios de cualificación e avaliación 
modificados: 

Ao non poderse realizar a proba do mes de maio, o alumnado será avaliado co 
material de reforzo entregado, se ben terá a oportunidade de refacelo e volvelo 
entregar se o resultado non cumprise os obxectivos na primeira entrega.  
Os criterios de avaliación serán os mesmos que para o alumnado de 2º de ESO 
que teña algún trimestre suspenso neste curso escolar: 
 
Para o alumnado que non chegase ao 4 como resultado da media dos dous 
primeiros trimestres, serán cualificadas sobre 10 as tarefas de repaso e 
recuperación realizadas e entregadas durante o terceiro trimestre. Aprobará o 
curso se a media entre todas elas é, como mínimo, un 4,5, tal e como se 
establece na programación. 
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación: 

Realización de tarefas nas que o alumnado demostre a adquisición das 
competencias clave e dos contidos mínimos establecidos na programación para 
2º ESO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Curso:  4ºESO 

Materia: Lingua Galega e literatura 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

Contidos: 
 
B3.13. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais enos que se evitenestereotipos lingüísticos ou culturais. 
B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da historia social da lingua galega desde 1975 ata a actualidade. Análise e 
comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes1.  
B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1950 ata a actualidade. 
B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura galega de 1950 ata a 
actualidade. 
B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega de 1950 ata a actualidade. 
B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos literarios 
representativos da literatura galega de 1950 ata a actualidade.2 

 
Estándares: 
 
LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe 
LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1975 ata a actualidade.LGB4.4.2. 
Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1975 e elabora textos expositivos 
sobre as diferentes etapas.LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1975.1 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1950 ata a actualidade 
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 1950 ata a actualidade 
sinalando os seus principais trazos característicos. 
LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura galega de 1950 ata a 
actualidade para a súa lectura. 
LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 1950 ata a actualidade, resume 
o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1950 ata a actualidade, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente 
LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega de 1950 ata a actualidade. 
LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos representativos da 
literatura galega de 1950 ata a actualidade.2 

 
Notas: 
(1) O apartado de Historia da lingua desenvolveuse ata 1975.   
(2) Os contidos e estándares relacionados coa Historia da Literatura do século XX e comezos do XXI desenvolvéronse 
ata A literatura galega no exilio.  
 
En canto ás competencias, dado que non están vinculadas a un único contido ou estándar de aprendizaxe, todas 
foron desenvolvidas en maior en menor medida. 



 

 

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

Actividades  
Para o alumnado coa materia suspensa nalgún dos trimestres anteriores ou nos dous, 
tarefas de repaso e recuperación para reforzar contidos mínimos e competencias. 
Para o alumnado coa materia aprobada nos dous trimestres anteriores, actividades de 
ampliación dos contidos e estándares impartidos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A maioría das tarefas foron comunicadas por correo electrónico ou Google Drive, o 
alumnado realizábaas en documentos de texto, vídeos ou outras aplicacións. 

Materiais e recursos O material empregado foi basicamente o libro de texto, documentos PDF coas tarefas 
elaboradas polo docente, a consulta dalgunha páxina web ou visionado dalgún vídeo 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
 
Para avaliar os estándares de aprendizaxe correspondentes a este curso de 4º da ESO, 
realizaranse como mínimo dúas probas por trimestre que terán o peso dun 70% da nota. O 
valor das proba virá determinado polo reparto dos contidos, tendendo por norma xeral a ter 
máis peso a segunda proba da avaliación. 

● Bloque 1. Escoitar e falar 10% 
Valorarase o uso que o alumnado fai da lingua galega na aula, tanto na súa 
comunicación coa docente como con outros compañeiros. Ademais cada trimestre 
realizará unha presentación oral individual ou en grupo.  
O instrumento de avaliación será a observación directa do uso do idioma e da caldade 
lingüística empregada.    

● Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  20% 
A metade desta  porcentaxe corresponderá á proba escrita sobre unha lectura trimestral 
(10%). A outra metade corresponde a distintas entregas de expresión escrita 
(narración, argumentación, descrición…) . 

● Bloque 3, 4 e 5. Funcionamento da lingua, Lingua e sociedade, Educación literaria 70% 
Para avaliar os estándares de aprendizaxe correspondentes a estes apartados 
realizaranse dúas probas escritas por trimestre que terán o peso dun 70% da nota. 
Cadanseu valor virá determinado polo reparto dos contidos, tendendo por norma xeral 
a ter máis peso a segunda proba da avaliación. 
A cualificación final de xuño será o resultado da media aritmética das tres avaliacións, 
sempre que a nota de avaliación sexa como mínimo un 3 sobre 10. O redondeo farase 
do seguinte xeito: se se supera o 4,5 considérase que o alumnado chegou ao 5. Unha 
nota inferior a 3 sobre 10 supón a recuperación da avaliación. As recuperacións 
realizaranse en xuño, agás casos excepcionais debidamente xustificados. 

 
Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
Debido á interrupción das clases presenciais antes do remate da segunda avaliación  non se 
puido realizar a segunda proba correspondente aos bloques 3,4 e 5. Os reaxustes nos criterios 
de cualificación  aplicados foron  os seguintes: 

- Unha proba escrita cun valor do 60% 
- Os apartados restantes cunha ponderación do 40% 

 



 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

● A cualificación final de xuño será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións. Considerarase 
aprobada a materia  a partir dunha media de 4 sobre 10 (redondeando a partir do 3,5).  

 
● A esta media aritmética sumaráselle, como establecen as instrucións  do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a valoración positiva do traballo desenvolvido a 
distancia polo alumnado, tendo en conta os seguintes criterios: 

● De 1,5 puntos se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido e o resultado das 
mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu todos os obxectivos con corrección lin-
güística.  

● 1 punto: se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido ou fóra del e o resultado 
das mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu a maioría dos obxectivos con correc-
ción lingüística. 

● 0,75 puntos: se se entregaron un mínimo do 50% das tarefas e actividades no prazo establecido e o 
resultado das mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu os obxectivos con correc-
ción lingüística. 

● 0,5 puntos: se se entregaron menos do 50% de tarefas e actividades, non todas no prazo establecido, 
e o resultado das mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu a maioría dos obxectivos 
con corrección lingüística. 

 
Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

● A proba extraordinaria de setembro avaliará os contidos mínimos e as competencias relacionados cos están-
dares impartidos no primeiro e segundo trimestres. 

 
● Considerarase aprobado o alumno ou alumna que obteña un 5 sobre 10 nunha proba escrita presencial ou 

oral por videoconferencia, se non se puidese realizar a proba escrita presencial. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de 
avaliación: 

O alumnado de 4º da ESO coa materia de 3º pendente será obxecto de atención por parte 
do profesorado do curso superior, que lle entregará un material de reforzo dos contidos 
mínimos do curso anterior. 
De non conseguir os obxectivos establecidos, é dicir, non ter feito efectivas e as entregas 
nos prazos fixados das tarefas encomendadas e estas fosen realizadas satisfactoriamente, 
someterase a unha proba final no mes de maio.  
No caso de non ter superada a materia pendente na convocatoria ordinaria, en setembro 
deberá presentarse á proba que, con carácter xeral, se fixe para ese nivel. 

Criterios de 
cualificación: 

Ao non poderse realizar a proba do mes de maio, o alumnado será avaliado co material de 
reforzo entregado, se ben terá a oportunidade de refacelo e volvelo entregar se o resultado 
non cumprise os obxectivos na primeira entrega.  
Os criterios de avaliación serán os mesmos que para o alumnado de 3º de ESO que teña 
algún trimestre suspenso neste curso escolar: 
 
Para o alumnado que non chegase ao 4 como resultado da media dos dous primeiros 
trimestres, serán cualificadas sobre 10 as tarefas de repaso e recuperación realizadas e 
entregadas durante o terceiro trimestre. Aprobará o curso se a media entre todas elas é, 
como mínimo, un 4,5, tal e como se establece na programación. 



 

 

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación: 

Realización de tarefas nas que o alumnado demostre a adquisición das competencias clave 
e dos contidos mínimos establecidos na programación para 3º ESO. 

 
 
 
 

Curso:  1º de Bacharelato 

Materia: Lingua Galega e literatura 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

 
 

Contidos.- 

-Historia da lingua: Séculos escuros, Ilustración e século XlX. 

-Literatura galega: 

-Séculos escuros. Literatura culta e literatura popular. 

-A Ilustración. Principais ilustrados: Pai Sarmiento, Pai Feixoo, matemático Rodriguez, Fontán. 

Século XlX: 

Prerrexurdimento. Principais autores. 

Rexurdimento: Rosalía, Curros, Pondal. 

Os epígonos do Rexurdimento. 

A prosa no Rexurdimento. 
Estándares 
Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos 
medios de comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes). 
Interpreta textos orais e 
traslada a información relevante a esquemas ou resumos. 

Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral 

argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 
 
Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 
Competencias 
En canto ás competencias, dado que non están vinculadas a un único contido ou estándar de aprendizaxe, 
todas foron 
desenvolvidas en maior ou menor medida nos dous primeiros trimestres. 
 
 



 

 

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

Actividades No 3º trimestre desénvolvense actividades  de recuperación (para 
alumnado con algunha das avaliacións anteriores suspensas); 
actividades de repaso e reforzo para afiuzar contidos e competencias. 
Tamén se realizan actividades de ampliación dirixidas sobre todo aos 
contidos e estándares de aprendizaxe desenvolvidos na terceira 
avaliación e referidos no apartado anterior .   

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Os contidos desenvólvense no terciero trimestre de maneira telemática : videoconferencia,ou 
correo electrónico. 

Materiais e recursos Libro de texto. Información xeral da profesora ante dúbidas sobre calquera 
tema.Enlaces con internet. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
 
Valorarase o uso do galego na aula 
As probas escritas constituirán o 80% da nota; o 10% aplicarase a comentarios de 
texto ou calquera outra tarefa oral e/ou escrita marcada pola profesora; o 10% á 
proba de lectura. Enténdese que o alumnado obterá cualificación positiva, en 
calquera das avaliacións, cando despois de todos os requisitos anteriores obteña 
unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10,  (redondeando a partir de 4,5). 
A nota final obterase coas seguintes porcentaxes: 30%  correspóndelle á 1ª 
avaliación;  35% a 2ª avaliación e 35% a 3ª avaliación. 
Os instrumentos de avaliación serán os seguintes: 
O seguimento da alumna/o día a día a través do traballo e das intervencións en 
clase, así como a súa actitude na aula. 
As probas, tanto orais como escritas, realizadas ao longo do trimestre para valorar a 
evolución do alumno/a e o seu grao de logro dos obxectivos. 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Valorarase o uso que o alumnado fai da lingua galega e a calidade dos exercicios ou 
trballos.A 
As probas, tanto orais como escritas realizadas no terceiro trimestre ,serán fundamentais 
para valorara a evolución do alumno e o  seu grao de logro dos obxectivos. 
Alumnado coa primeira e segunda avaliación aprobada: a nota final será a media aritmética 
á que se lle sumará a valoración positiva do traballo do terceiro trimestre. 
Alumnado coa primeira ou segunda avaliación suspensa. Valorarase o traballo e a calidade 
dese traballo ao longo do terceiro trimestre. 
Alomnado con todo suspenso que non presenta as tarefas da terceira avaliación, deberase 
presentar cando o indiquen as autoridades educativas. 
 
 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 



 

 

 
A cualificación final de xuño será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións. 
Considerarase 
aprobada a materia a partir dunha media de 4 sobre 10 (redondeando a partir do 3,5). 
A esta media aritmética sumaráselle, como establecen as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección 
Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a valoración positiva do traballo desenvolvido a 
distancia 
polo alumnado, tendo en conta os seguintes criterios: 
1,5 puntos: se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido e o resultado das mesmas 
foi 
satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu todos os obxectivos con corrección lingüística. 
1 punto: se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido ou fóra del e o resultado das 
mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu a maioría dos obxectivos con corrección 
lingüística. 
0,75 puntos: se se entregaron un mínimo do 50% das tarefas e actividades no prazo establecido e o 
resultado 
das mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu os obxectivos con corrección lingüística. 
0,5 puntos: se se entregaron menos do 50% de tarefas e actividades, non todas no prazo establecido, e o 
resultado das mesmas foi satisfactorio, é dicir, o alumno ou alumna cumpriu a maioría dos obxectivos con 
corrección lingüística. 
Para o alumnado que non obtivese un 4 como media dos dous primeiros trimestres, serán cualificadas 
sobre 10 as 
 
tarefas de repaso e recuperación realizadas e entregadas durante o terceiro trimestre. Aprobará o curso se 
a media 
entre todas elas é, como mínimo, un 4,5, tal e como se establece na programación. 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

 
A proba extraordinaria de setembro avaliará os contidos e as competencias relacionados cos estándares 
impartidos no primeiro e segundo trimestres. 
 
Considerarase aprobado o alumno ou alumna que obteña un 5 sobre 10 nunha proba escrita presencial ou 
oral por videoconferencia, se non se puidese realizar a proba escrita presencial. 
 
Nota: a aplicación este apartado queda suxeito a posibles novas  instrucións da Consellería de Educación 
Formación Profesional e Innovación Educativa . 
 

Alumnado de materia pendente ( Non procede) 

   



 

 

 
 
 

Curso:  2º BACHARELATO 

Materia: LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

Os contidos, estándares e competencias relativos a 2º de Bacharelato impártense na súa totalidade pois  LGL 

é materia obrigatoria na ABAU. 

 
Contidos desenvolvidos no 3º trimestre de maneira telemática (videoconferencia e outros recursos) 

● B3.4. Observación, reflexión e explicación das unidades e funcións sintácticas. 
● B4.6. Historia da lingua: galego moderno (desde 1978 ata a actualidade); contexto histórico e cultural; situa-

ción sociolingüística; situación legal e características lingüísticas. 
●  B5.5. Literatura galega de 1975 ata a actualidade: 

○ Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século. 

○ Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 

○ Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 

○  
Estándares de aprendizaxe desenvolvidos no 3º trimestre de maneira telemática (videoconferencia e outros 
recursos) 

● LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se establecen e emprega a 
terminoloxía axeitada.  

● LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde 1978 ata a actua-
lidade) 

● LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno desde 1978 ata a actualidade, así como 
a súa situación sociolingüística 

● LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975 ata a actualidade: temas, xéneros e subxé-
neros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século 

● LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1975 ata a actualidade: temas, xéneros e subxéne-
ros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século. 

● LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1975 ata a actualidade: temas, xéneros e subxéne-
ros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século. 

 

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

Actividades  

No 3º trimestre desénvolvense actividades  de recuperación (para alumnado con 
algunha das avaliacións anteriores suspensas); actividades de repaso e reforzo 
para afiuzar contidos e competencias. Tamén se realizan actividades de 
ampliación dirixidas sobre todo aos contidos e estándares de aprendizaxe 
desenvolvidos na terceira avaliación e referidos no apartado anterior .   
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Non temos rexistro de alumnado sen conectividade. A maioría das tarefas son 
comunicadas por correo electrónico ou Google Drive,ou directamente nas clases 
a través da plataforma Webex/Cisco. O alumnado realiza as actividades en 



 

 

documentos de texto, exercicios de autocorrección, vídeos ou outras aplicacións 
coma formularios de Drive. 

Materiais e recursos 
O material empregado son documentos coas tarefas elaboradas pola docente ou 
con contidos novos ou de repaso, a consulta dalgunha páxina web ou visionado 
dalgún vídeo, presentacións, videoclases, blog da materia, etc. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

 
Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

 
Criterios de cualificación 
 

● As probas de avaliación irán ao longo do curso axeitándose de forma progresiva 

aos modelos  ABAU de LGL.  
● Valorarase o uso que o alumnado fai da lingua galega na aula. 
● As probas escritas constituirán o 80% da nota; o 10% aplicarase a comentarios de texto 

ou calquera outra tarefa oral e/ou escrita marcada pola profesora; o 10% á proba de 
lectura. Enténdese que o alumnado obterá cualificación positiva, en calquera das ava-
liacións, cando despois de todos os requisitos anteriores obteña unha cualificación mí-
nima de 5 puntos sobre 10,  (redondeando a partir de 4,5). 

● Tal como sucede na ABAU, sobre a cualificación global poderanse descontar ata un 
máximo de 2 puntos por erros ortográficos. Os erros poderán ser: 

○  Moi graves: aquelas solucións que son alleas ó sistema lingüístico do galego 
(tempos  compostos, mala colocación do pronome persoal átono...). Desconta-
ranse 0,2 puntos. 

○ Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y...).Acen-
tuación diacrítica. Descontaranse 0,1 puntos. 

○ Leves: solucións galegas alleas ó estándar vixente. Acentuación non diacrítica. 
Penalizaranse con 0,05 puntos. 

● A nota final obterase coas seguintes porcentaxes: 30%  correspóndelle á 1ª avaliación;  
35% a 2ª avaliación e 35% a 3ª avaliación.  

● Os instrumentos de avaliación serán os seguintes: 
○ O seguimento da alumna/o día a día a través do traballo e das intervencións 

en clase, así como a súa actitude na aula.  
○ As probas, tanto orais como escritas, realizadas ao longo do trimestre para 

valorar a evolución do alumno/a e o seu grao de logro dos obxectivos.  
 
 

 
Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

 
 
 
A docencia non presencial obriga ao uso deferramentas distintas. 
Os instrumentos utilizados de maneira telemática son os seguintes 

● Comentarios/probas/exercicios compartidos a través de Google Drive  
● Probas realizadas con Google Forms  
● Valoración das respostas orais obtidas  polo alumnado nas videoconferencias 

 
 
 



 

 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

 
Os criterios son os seguintes: 
 

● Alumnado  coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas: a nota final de xuño  será a media aritmética  das dúas avalia-
cións. A esta media aritmética sumaráselle, como establecen as instrucións  do 27 de abril de 2020, da Direc-

ción Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a valoración positiva do traballo de-
senvolvido a distancia. 
 

● Alumnado coa 1ª ou  2ª avaliación suspensa. O traballo remitido en prazo e de forma satisfactoria, é dicir, 
cumprindo todos os obxectivos con corrección lingüística na 3ª avaliación permitiralle aprobar a materia. 

 
● Alumnado con todo suspenso e que non responde ás tarefas da 3ª avaliación deberán presentarse á proba 

extraordinaria na data que establezan as autoridades educativas.  

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

● A proba extraordinaria de setembro avaliará os contidos e as competencias relacionados cos estándares im-
partidos no primeiro e segundo trimestres.  

 
● Considerarase aprobado o alumno ou alumna que obteña un 5 sobre 10 nunha proba escrita presencial ou 

oral por videoconferencia, se non se puidese realizar a proba escrita presencial. 
 
Nota: a aplicación este apartado queda suxeito a posibles novas  instrucións da Consellería de Educación Formación 
Profesional e Innovación Educativa . 
 

Alumnado de materia pendente (NON PROCEDE) 

 
 



Departamento de Matemáticas
IES do Castro

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle pola
que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase un
aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

Todo o alumnado do IES do Castro ten conectividade



Curso:  1º ESO e 1ºESO (agrupamento)

Materia: Matemáticas 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que
se van desenvolver

Nos grupos de 1º ESO (agás no de agrupamento) foron desenvoltos  todos os contidos,
estándares de aprendizaxe e competencias que figuran na programación relativos aos
temas 
1,2, 3,4,5,6,7,8 e 9  nas clases presenciais.

Na  etapa  posterior  ao  12  de  marzo  iniciamos  as  clases  de  modo  telemático  con
actividades de reforzo de reforzo do tema de fraccións e logo comezamos o  bloque de
Xeometría,  temas  11,   12  e  13,   facendo  fincapé  en  que  o  alumnado  acade  os
coñecementos mínimos descritos na programación correspondentes ás unidades citadas.
Decidimos  este  cambio  na  temporalización  ao  ser  máis  fácil  a  comprensión  destes
contidos   para  o  alumnado  xa  que  moitos  forman  parte  do  curriculum  de  cursos
anteriores.  Na  parte  final  do  trimestre  está  previsto  iniciar  o  tema  10.  Álxebra,
considerando   só  os  estándares  e  competencias  relativas  aos  contidos  mínimos  da
programación. 

Os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver este
curso son os correspondentes aos temas 14. Gráficas de funcións  e  15. Estatística e 
Probabilidade

No caso do grupo de agrupamento de 1º ESO foron desenvoltos nas clases presenciais
os contidos, estándares e competencias dos 8 primeiros temas.  E non está sendo posible
avanzar  contidos  novos,   xa  que  o  ensino  telemático  non  é  nada  axeitado  polas
características do grupo e dificulta enormemente a atención á diversidade. A docencia
telemática  está  sendo  utilizada  para  reforzar  a  materia  vista  de  modo  presencial
introducindo  transversalmente algúns contidos do resto do curriculum.

Ademais en todos os grupos estase traballando  telematicamente co alumnado que non
acadou os contidos mínimos relativos da materia do período anterior ao 12 de marzo
con boletíns de exercicios semanais e  resolvendo as súas dúbidas nas clases virtuais ou
a través do correo electrónico.



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 

• Tarefas semanais enviadas por correo electrónico e 
colgadas na aula virtual do centro. Tamén figuran en 
carpetas compartidas co alumnado de google drive.

Estas tarefas son de dous tipos:
- Actividades de ampliación para o alumnado que ten
aprobadas ás dúas primeiras avaliacións .

- Actividades de reforzo para o alumnado con 
algunha avaliación suspensa ou que necesita repasar 
algúns contidos imprescindibles para o novo curso

• Actividades interactivas de internet para todo o 
alumnado

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade) 

• Aula virtual 
• Documento  semanal  envíado  por  correo

electrónico os luns de cada semana cos materiais e as
instrucións necesarias. 

• Dúas   ou  tres  clases  con  videoconferencias  á
semana .

• Comunicación frecuente co alumnado a través do 
correo electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo
os    materiais  entregados

Materiais e recursos

• Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados 
polo profesorado.

• Vídeos da rede 
• Libro de texto
• Videoconferencias a través da plataforma Zoom e 

Cisco Webex (case sempre con Zoom por ter 
grandes problemas de son coa plataforma 
recomendada pola Consellería)

• Actividades interactivas elaboradas con Xeoxebra



Modificación nos procedementos e instrumentos de
avaliación e cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes 
do 12 de marzo

A avaliación dos contidos deste período fíxose de acordo cos 
criterios que figuran na programación do departamento .

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Os contidos traballados neste período vanse avaliar con:

-   a entrega de tarefas semanais a través de diferentes soportes
    como o correo electrónico, a aula virtual do centro ou google 
    drive.
-   a asistencia e a participación nas clases con vídeo
     conferencias 

Modificación dos criterios de cualificación final

No caso do alumnado coa materia do período antes do 12 de  marzo aprobada , a nota 
final será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación que poderá ser incrementada ata un 
máximo de 1 punto coa avaliación do período posterior á suspensión das clases. 

No caso do alumnado con algunha parte ou toda a materia do período antes do 12 de  
marzo suspensa, farase a avaliación  tendo en conta os boletíns entregados.

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de
setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados 
de modo presencial antes do 12 de marzo.



Curso:  2º ESO e 2ºESO (agrupamento)

Materia: Matemáticas 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que se van
desenvolver

Nos grupos de 2º ESO (agás no de agrupamento ) foron desenvoltos nas clases presenciais
todos  os  contidos,  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  que  figuran  na  programación
relativos aos temas 1,2, 3,4,5,6,7 e 8 .  

Na etapa posterior ao 12 de marzo iniciamos as clases de modo telemático con actividades de
reforzo de Álxebra e logo comezamos co bloque de Xeometría, temas 9,  10,11 e 12 ,  facendo
fincapé  en  que  o  alumnado  acade  os  coñecementos  mínimos  descritos  na  programación
correspondentes  ás  unidades  citadas.  O  feito  de  que  o  alumnado  teña  xa  desenvolvidas
competencias deste bloque en cursos anteriores, unido a que a maioría do alumnado acadou
avaliación positiva nos trimestres anteriores, está posibilitando o avance no temario.

Os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver este curso
son os correspondentes aos temas 13. Funcións, 14.  Estatística e 15. Probabilidade

No caso do grupo de agrupamento de 2 º ESO iniciouse a docencia telemática cunha revisión
dos contidos do bloque de Álxebra (operacións alxébricas e ecuacións de primeiro grao).  Na
nova temporalización contémplase seguir avanzando nos bloques de contido do currículo da
parte de Xeometría relacionados con conceptos de área e perímetro e o teorema de Pitágoras.
Tendo en conta as características do alumnado que necesita unha atención individualizada e
próxima,  iranse adaptando diariamente os contidos. O ideal sería chegar a traballar os corpos
xeométricos mais elementais: cilindro, cubo e prisma.

Ademais en todos os grupos  estase traballando  telematicamente co alumnado que non acadou
os contidos mínimos relativos a materia do período anterior ao 12 de marzo con boletíns de
exercicios semanais e  resolvendo as súas dúbidas nas clases virtuais ou a través do correo
electrónico.



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 

• Tarefas semanais enviadas por correo electrónico e colgadas 
na aula virtual do centro. Tamén figuran en carpetas 
compartidas co alumnado de google drive.

Estas tarefas son de dous tipos:
- Actividades de ampliación para todo o alumnado 

- Actividades de reforzo para o alumnado con algunha 
avaliación suspensa ou que necesita repasar algúns contidos 
imprescindibles para o novo curso

• Actividades interactivas de internet para todo o alumnado

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade) 

• Aula virtual 
• Documento semanal enviado por correo electrónico os luns

      de cada semana cos materiais e as instrucións necesarias. 
• Dúas  ou tres clases con videoconferencias á semana .
• Comunicación frecuente co alumnado a través do correo 

      electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo os   
       materiais  entregados

Materiais e recursos

• Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados polo 
profesorado.

• Vídeos da rede 
• Libro de texto
• Videoconferencias a través da plataforma Zoom e Cisco 

Webex (case sempre con Zoom por ter grandes problemas 
de son coa plataforma recomendada pola Consellería)

• Actividades interactivas elaboradas con Xeoxebra



Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes 
do 12 de marzo

A avaliación dos contidos deste período fíxose de acordo cos criterios 
que figuran na programación do departamento 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Os contidos traballados neste período vanse avaliar con

-   a entrega de tarefas semanais a través de diferentes soportes
    como o correo electrónico, a aula virtual do centro ou google drive.
-   a asistencia e a participación nas clases con vídeo conferencias 

Modificación dos criterios de cualificación final

No caso do alumnado coa materia do período antes do 12 de  marzo aprobada , a nota final 
será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación que poderá ser incrementada ata un máximo de 1 
punto coa avaliación do período posterior á suspensión das clases. 

No caso do alumnado con algunha parte ou toda a materia do período antes do 12 de  marzo 
suspensa, farase a avaliación  tendo en conta os boletíns entregados.

No grupo de 2ºESO agrupamento a  nota final farase mediante a fórmula: f=m.0.7+z.0.3, 
sendo m a media das dúas primeiras avaliacións e z a nota obtida polos traballos e a asistencia 
as clases telemáticas

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados de modo 
presencial na aula. 



Curso:  3º ESO 

Materia: Matemáticas Académicas

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que se van
desenvolver

Nas  clases  presenciais  foron  desenvoltos  todos  os  contidos,  estándares  de  aprendizaxe  e
competencias que figuran na programación relativos aos temas 1,2, 3,4,5,  6  e 7. 

Os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias dos temas 8 e 9 correspondentes ao
bloque de Funcións  e os tema 10 e 11,  correspondentes ao bloque de Xeometría están sendo
traballados telematicamente despois do 12 de marzo, nos grupos 3º A e 3º C, facendo fincapé
nos  contidos  mínimos  que  figuran  na  programación  para  acadar  todas  as  competencias
necesarias para facilitar a incorporación  ao próximo curso académico.

No grupo 3º B  o tema 8 e parte do tema 9, o relativo ás funcións lineais,  foron vistos de modo
presencial. 

Ademais en todos os grupos  estase traballando  telematicamente co alumnado que non acadou
os contidos mínimos relativos a materia do período anterior ao 12 de marzo con boletíns de
exercicios semanais e  resolvendo as súas dúbidas nas clases virtuais ou a través do correo
electrónico.

A situación actual modificou a nosa temporalización  non parece probable que se poida traballar
ningún aspecto da unidade 12 correspondente ao bloque de Xeometría e das unidades 13, 14 e
15 correspondentes ao bloque de Estatística e Probabilidade.



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 

• Tarefas semanais enviadas por correo electrónico e colgadas 
na aula virtual do centro. Tamén figuran en carpetas 
compartidas co alumnado de google drive.

Estas tarefas son de dous tipos:
- Actividades de ampliación para o alumnado que ten 
aprobadas ás dúas primeiras avaliacións .

- Actividades de reforzo para o alumnado con algunha 
avaliación suspensa ou que necesita repasar algúns contidos 
imprescindibles para o novo curso

• Actividades interactivas de internet para todo o alumnado

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade) 

• Aula virtual 
• Documento semanal enviado por correo electrónico os luns

      de cada semana cos materiais e as instrucións necesarias. 
• Unha  ou dúas clases con videoconferencias á semana .
• Comunicación frecuente co alumnado a través do correo 

      electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo os   
       materiais  entregados

Materiais e recursos

• Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados polo 
profesorado e do libro de texto.

• Vídeos da rede. 
• Libro de texto.
• Videoconferencias a través da plataforma Zoom e Cisco 

Webex.
• Actividades interactivas con Xeoxebra.



Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes 
do 12 de marzo

A avaliación dos contidos deste período fíxose de acordo cos criterios 
que figuran na programación do departamento 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Os contidos traballados neste período vanse avaliar con

-   a entrega de tarefas semanais a través de diferentes soportes
    como o correo electrónico, a aula virtual do centro ou google drive.
-   a asistencia e a participación nas clases con vídeo conferencias 

Modificación dos criterios de cualificación final

No caso do alumnado coa materia do período antes do 12 de  marzo aprobada , a nota final 
será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación que poderá ser incrementada ata un máximo de 1 
punto coa avaliación do período posterior á suspensión das clases. 

No caso do alumnado con algunha parte ou toda a materia do período antes do 12 de  marzo 
suspensa, farase a avaliación  tendo en conta os boletíns entregados e probas telemáticas. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados de modo 
presencial na aula. 



Curso:  3ºESO 

Materia: Matemáticas Aplicadas

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que se van
desenvolver

Nas clases presenciais foron desenvoltos os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias
que figuran na programación relativos aos temas 1,2, 3,4,5,6, 7, 8 e 9 (neste último quedaron
algúns aspectos pendentes). 

Na etapa posterior ao 12 de marzo modificamos a temporalización  e iniciamos a docencia
telemática co  tema 11 do bloque de Xeometría,  facendo fincapé nos contidos mínimos que
figuran  na  programación  para  acadar  todas  as  competencias  necesarias  para  facilitar  a
incorporación  ao próximo curso académico. 

Ao ser un grupo con grandes dificultades nas partes de Aritmética e Álxebra,  decidimos no mes
de  maio  iniciar  o  repaso  destes  bloques  entregando  boletíns  de  exercicios  semanais  con
explicacións posteriores en vídeos da rede. 

Os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver este curso
son os correspondentes aos temas 10, 12, 13, 14 e 15 . 



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 

• Tarefas semanais enviadas por correo electrónico e colgadas 
na aula virtual do centro.

Estas tarefas son de dous tipos:
- Actividades de ampliación para o alumnado que ten 
aprobadas ás dúas primeiras avaliacións. (antes do mes de 
maio)

- Actividades de reforzo para o alumnado con algunha 
avaliación suspensa ou que necesita repasar algúns contidos 
imprescindibles para o novo curso 

• Actividades interactivas de internet para todo o alumnado

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade) 

• Aula virtual 

• Documento semanal enviado por correo electrónico os luns
      de cada semana cos materiais e as instrucións necesarias
      completado a semana seguinte cos vídeos explicativos
. 

• Comunicación frecuente co alumnado a través do correo 
      electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo os   
       materiais  entregados

Materiais e recursos

• Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados polo 
profesorado.

• Vídeos da rede 
• Libro de texto
• Actividades interactivas elaboradas con Xeoxebra



Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes 
do 12 de marzo

A avaliación dos contidos deste período fíxose de acordo cos criterios 
que figuran na programación do departamento 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Os contidos traballados neste período vanse avaliar coas tarefas 
semanais enviadas a través do correo electrónico

Modificación dos criterios de cualificación final

No caso do alumnado coa materia do período antes do 12 de  marzo aprobada, a nota final será
a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación que poderá ser incrementada ata un máximo de 1 
punto coa avaliación do período posterior á suspensión das clases. 

No caso do alumnado con algunha parte ou toda a materia do período antes do 12 de  marzo 
suspensa, farase a avaliación  tendo en conta os boletíns entregados para recuperar a materia.

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados de modo 
presencial antes do 12 de marzo.



Curso:  4º ESO 

Materia: Matemáticas Académicas

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que se van
desenvolver

Nas  clases  presenciais  foron  desenvoltos  todos  os  contidos,  estándares  de  aprendizaxe  e
competencias que figuran na programación relativos aos temas 1,2, 3,4,5,  6 e 7.   (Os grupos B
e C levaron un ritmo un pouco máis lento que fixo que a maior parte do tema  7, Trigonometría,
fose impartida de xeito telemático tamén. Neste caso, polas propias características da docencia
a distancia, foron traballados, novamente, os coñecementos mínimos que permiten acadar un
grao mínimo de desempeño.)

Na etapa posterior ao 12 de marzo iniciamos as clases de modo telemático co bloque Estatística
e Probabilidade,  temas 9, 10 e 12,  (Estatística, Distribucións bidimensionais e Cálculo de
probabilidades ), facendo fincapé en que o alumnado acade os coñecementos mínimos descritos
na programación correspondentes ás unidades citadas. 

Os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver este curso
son os correspondentes aos temas 8. Xeometría Analítica e 11. Combinatoria

Ademais en todos os grupos  estase traballando  telematicamente co alumnado que non acadou
os contidos mínimos relativos a materia do período anterior ao 12 de marzo con boletíns de
exercicios semanais e  resolvendo as súas dúbidas nas clases virtuais ou a través do correo
electrónico.



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 

• Tarefas semanais enviadas por correo electrónico e colgadas 
na aula virtual do centro. Tamén figuran en carpetas 
compartidas co alumnado de google drive.

Estas tarefas son de dous tipos:
- Actividades de ampliación para todo o alumnado

- Actividades de reforzo para o alumnado con algunha 
avaliación suspensa ou que necesita repasar algúns contidos 
imprescindibles para o novo curso

• Actividades interactivas de internet para todo o alumnado

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade) 

• Aula virtual 
• Documento semanal enviado por correo electrónico os luns

      de cada semana cos materiais e as instrucións necesarias. 
• Unha  ou dúas clases con videoconferencias á semana .
• Comunicación frecuente co alumnado a través do correo 

      electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo os   
       materiais  entregados

Materiais e recursos

• Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados polo 
profesorado e do libro de texto.

• Vídeos da rede. 
• Libro de texto.
• Videoconferencias a través da plataforma Zoom e Cisco 

Webex.
• Actividades interactivas: Kahoots.

• Traballo con follas de cálculo: Excel, Calc.



Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes 
do 12 de marzo

A avaliación dos contidos deste período fíxose de acordo cos criterios 
que figuran na programación do departamento 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Os contidos traballados neste período vanse avaliar con

-   a entrega de tarefas semanais a través de diferentes soportes
    como o correo electrónico, a aula virtual do centro ou google drive.
-   a asistencia e a participación nas clases con vídeo conferencias 

Modificación dos criterios de cualificación final

No caso do alumnado coa materia do período antes do 12 de  marzo aprobada , a nota final 
será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación que poderá ser incrementada ata un máximo de 1 
punto coa avaliación do período posterior á suspensión das clases. 

No caso do alumnado con algunha parte ou toda a materia do período antes do 12 de  marzo 
suspensa, farase a avaliación  tendo en conta os boletíns entregados e probas telemáticas. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados de modo 
presencial na aula.



Curso:  4ºESO 

Materia: Matemáticas Aplicadas

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que se van
desenvolver

Nas clases presenciais foron desnvoltos os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias
que figuran na programación relativos aos temas 1,2, 3,4,5,6 e 7 .  

Na etapa posterior ao 12 de marzo iniciamos as clases de modo telemático cos temas temas 8 e
9 correspondentes ao bloque de Funcións e o tema 10 correspondente ao bloque de Xeometría,
facendo  fincapé  nos  contidos  mínimos  que  figuran  na  programación  para  acadar  todas  as
competencias necesarias para facilitar a incorporación  ao próximo curso académico.

Os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver este curso
son os  correspondentes  aos  temas  11,  12  e  13  correspondentes  ao  bloque  de  Estatística  e
Probabilidade.

Ademais estase traballando  telematicamente co alumnado que non acadou os contidos mínimos
relativos a materia do período anterior ao 12 de marzo con boletíns de exercicios semanais e
resolvendo as súas dúbidas nas clases virtuais ou a través do correo electrónico.



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 

• Tarefas semanais enviadas por correo electrónico e colgadas 
na aula virtual do centro. Tamén figuran en carpetas 
compartidas co alumnado de google drive.

Estas tarefas son de dous tipos:
- Actividades de ampliación para o alumnado que ten 
aprobadas ás dúas primeiras avaliacións .

- Actividades de reforzo para o alumnado con algunha 
avaliación suspensa ou que necesita repasar algúns contidos 
imprescindibles para o novo curso

• Actividades interactivas de internet para todo o alumnado

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade) 

• Aula virtual 
• Documento semanal enviado por correo electrónico os luns

      de cada semana cos materiais e as instrucións necesarias. 
• Dúas  ou tres clases con videoconferencias á semana .
• Comunicación frecuente co alumnado a través do correo 

      electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo os   
       materiais  entregados

Materiais e recursos

• Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados polo 
profesorado.

• Vídeos da rede 
• Libro de texto
• Videoconferencias a través da plataforma Zoom e Cisco 

Webex (case sempre con Zoom por ter grandes problemas 
de son coa plataforma recomendada pola Consellería)

• Actividades interactivas elaboradas con Xeoxebra



Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes 
do 12 de marzo

A avaliación dos contidos deste período fíxose de acordo cos criterios 
que figuran na programación do departamento 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Os contidos traballados neste período vanse avaliar con

-   a entrega de tarefas semanais a través de diferentes soportes
    como o correo electrónico, a aula virtual do centro ou google drive.
-   a asistencia e a participación nas clases con vídeo conferencias 

Modificación dos criterios de cualificación final

No caso do alumnado coa materia do período antes do 12 de  marzo aprobada , a nota final 
será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación que poderá ser incrementada ata un máximo de 1 
punto coa avaliación do período posterior á suspensión das clases. 

No caso do alumnado con algunha parte ou toda a materia do período antes do 12 de  marzo 
suspensa, farase a avaliación  tendo en conta os boletíns entregados e probas telemáticas.

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados de modo 
presencial antes do 12 de marzo.



Curso:  1º de bacharelato

Materia: Matemáticas I

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que se
van desenvolver

Nos  grupos  1ºA,  1º  B  e  1ºE   foron  desenvolvidos   todos  os  contidos,  estándares  de
aprendizaxe e competencias que figuran na programación relativos aos bloques: Aritmética
e Álxebra, Trigonometría e Complexos e Xeometría de modo presencial na aula.  

Na etapa posterior ao 12 de marzo iniciamos as clases de modo telemático co bloque de
Análise. Nos  temas  10, 11 e 12  estase a facer fincapé exclusivamente en que o alumnado
acade os coñecementos mínimos descritos na programación correspondentes ás unidades
citadas. 

Os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver este
curso son os relativos aos temas: 2. sucesións e  13.  Distribucións bidimensionais, a  nosa
programación.

Ademais  disto  estamos  traballando  telematicamente  co  alumnado  con  algunha  parte
suspensa para facilitarlles a súa recuperación.



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

Actividad

• Tarefas enviadas por correo electrónico e colgadas na 
aula virtual do centro. Tamén figuran en carpetas 
compartidas co alumnado en  google drive.

• Actividades interactivas de internet 

• Lectura de apuntamentos colgados na aula virtual.

• Exercicios do libro de texto e doutras fontes, enviados 
dúas veces por semana.

• Actividades interactivas de internet.

• Boletíns de exercicios da parte vista de modo presencial 
resoltos con videos explicativos.

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen

conectividade

• Aula virtual 

• Dúas  ou tres clases con videoconferencias á semana 

• Comunicación frecuente co alumnado a través do   
      correo electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo
      os materiais   entregados

• Carpetas compartidas co alumnado en google drive

Materiais e recursos

• Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados polo 
profesorado.

• Vídeos elaborados polo profesorado do departamento e
outros  da  rede.  Neste  apartado  destacamos
especialmente  o  material  audiovisual  elaborado  polo
profesor Jaime Más e publicado na súa web  

• Libro de texto

• Videoconferencias a través da plataforma Zoom e 
Cisco Webex 

• Actividades interactivas elaboradas con Xeoxebra.



Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación
e cualificación

Avaliación de contidos 
desenvolvidos antes do 
12 de marzo

Todo o alumnado está avaliado dos bloques de Aritmética e 
Álxebra e Trigonometría e Complexos. A parte de Xeometría está
sen avaliar ( agás no grupo 1º E, que si foi avaliada)

 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois 
do 12 de marzo

Os contidos traballados neste período vanse avaliar con

• a entrega de materiais a través de diferentes soportes 
como o correo electrónico, a aula virtual do centro ou 
google drive.

• a asistencia e a participación nas clases con vídeo 
conferencias.

• exposicións orais nas clases con vídeo conferencia. 
• proba telemática, se se dan as condicións axeitadas

Modificación dos criterios de cualificación final

 
A nota final será a media aritmética das notas das partes da materia que foron avaliadas  
antes do confinamento incrementada ata un punto como máximo pola avaliación do 
período posterior á suspensión das clases.

O alumnado que non acade unha avaliación positiva realizará unha proba telemática ou 
presencial, segundo as circunstancias, da materia dos bloques que foron avaliados antes do 
confinamento. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de
setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados antes 
do 12 de marzo de modo presencial na aula.



Curso:  1º de bacharelato

Materia: Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que se
van desenvolver

Nos grupos 1ºC e 1ºD  foron desenvoltos  todos os contidos, estándares de aprendizaxe e
competencias que figuran na programación relativos aos bloques:  Aritmética e Álxebra e
Análise (agás o os apartados Utilidade da función derivada e representación de funcións do
tema 7) de modo presencial na aula.  

Na etapa  posterior  ao  12  de  marzo iniciamos  as  clases  de  modo telemático  rematando
bloque de Análise.  Nos  temas 9 e  10   estase a facer fincapé exclusivamente en que o
alumnado acade os coñecementos mínimos descritos na programación correspondentes ás
unidades citadas. 

Os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van desenvolver este
curso son os relativos aos tema  8.  Distribucións bidimensionais, da  nosa programación.

Ademais  disto  estamos  traballando  telematicamente  co  alumnado  con  algunha  parte
suspensa para facilitarlles a súa recuperación.



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

Actividades

• Tarefas enviadas por correo electrónico e colgadas na 
aula virtual do centro. Tamén figuran en carpetas 
compartidas co alumnado en  google drive.

• Actividades interactivas de internet 

• Lectura de apuntamentos colgados na aula virtual.

• Exercicios do libro de texto e doutras fontes, enviados 
dúas veces por semana.

• Actividades interactivas de internet.

• Boletíns de exercicios da parte vista de modo presencial 
resoltos con vídeos explicativos.

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen

conectividade

• Aula virtual 

• Dúas  ou tres clases con videoconferencias á semana 

• Comunicación frecuente co alumnado a través do   
      correo electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo
      os materiais   entregados

• Carpetas compartidas co alumnado en google drive

Materiais e recursos

• Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados polo 
profesorado.

• Vídeos elaborados polo profesorado do departamento e
outros  da  rede.  Neste  apartado  destacamos
especialmente  o  material  audiovisual  elaborado  polo
profesor Jaime Más e publicado na súa web  

• Libro de texto

• Videoconferencias a través da plataforma Zoom e 
Cisco Webex (case sempre con Zoom por ter grandes 
problemas de son coa plataforma recomendada pola 
Consellería)

• Actividades interactivas elaboradas con Xeoxebra.



Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación
e cualificación

Avaliación de contidos 
desenvolvidos antes do 
12 de marzo

Todo o alumnado está avaliado dos bloques de Aritmética e 
Álxebra e dos temas 4 e 5 de Análise.  Os temas 6 e 7 están sen 
avaliar 

 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois 
do 12 de marzo

Os contidos traballados neste período vanse avaliar con

• a entrega de materiais a través de diferentes soportes 
como o correo electrónico, a aula virtual do centro ou 
google drive.

• a asistencia e a participación nas clases con vídeo 
conferencias.

• exposicións orais nas clases con vídeo conferencia. 
• proba telemática, se se dan as condicións axeitadas

Modificación dos criterios de cualificación final

 
A nota final será a media aritmética das notas das partes da materia que foron avaliadas  
antes do confinamento incrementada ata un punto como máximo pola avaliación do 
período posterior á suspensión das clases.

O alumnado que non acade unha avaliación positiva realizará unha proba telemática ou 
presencial, segundo as circunstancias, da materia dos bloques que foron avaliados antes do 
confinamento. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de
setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados antes 
do 12 de marzo de modo presencial na aula.



Curso:  2º de bacharelato

Materia: Matemáticas II

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que se
van desenvolver

Nos grupos 2ºA, 2º B e 2ºE vanse desenvolver todos os contidos, estándares de aprendizaxe
e competencias que figuran na programación. 

A situación actual de ensino telemático evidentemente modificou a nosa temporalización.
No período anterior o confinamento estaban explicados os bloques de Álxebra, Xeometría e
Análise Matemático, agás o tema da Integral definida ( no grupo 2º B, quedaron  tamén sen
explicar as integrais racionais con raíces reais, simples e múltiples )

Na etapa posterior ao 12 de marzo rematamos o Cálculo Integral e  temos previsto finalizar 
o bloque de Probabilidade o 19 de maio. As semanas seguintes comezaremos o repaso para 
a preparación das probas ABAU e ao mesmo tempo facilitar ao alumnado con algunha parte 
suspensa a súa recuperación. 



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

ampliación

Actividades 

• Tarefas enviadas por correo electrónico e colgadas na 
aula virtual do centro. Tamén figuran en carpetas 
compartidas co alumnado de google drive.

• Exercicios das probas ABAU de anos anteriores.
• Actividades interactivas de internet para todo o 

alumnado.
• Exercicios do libro de texto

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen

conectividade)

• Aula virtual 

• Documentos con apuntamentos e con exercicios   
      enviados por  correo electrónico periodicamente 

• Dúas  ou tres clases con videoconferencias á semana 
.

• Comunicación frecuente co alumnado a través do   
      correo electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo
      os materiais   entregados

• Carpetas compartidas co alumnado en google drive

Materiais e recursos

• Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados polo 
profesorado.

• Vídeos da rede

• Libro de texto

• Videoconferencias a través da plataforma Zoom e 
Cisco Webex (case sempre con Zoom por ter grandes 
problemas de son coa plataforma recomendada pola 
Consellería)

• Actividades interactivas elaboradas con Xeoxebra.



Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación
e cualificación

Avaliación de contidos 
desenvolvidos antes do 
12 de marzo

Todo o alumnado está avaliado dos bloques de Álxebra e 
Xeometría. A parte de Análise Matemática está sen avaliar 
( aínda que no grupo 2ºB  o Cálculo Diferencial está avaliado).

No caso de poder volver ao centro antes da avaliación final 
faríamos unha proba dos contidos da parte de Análise vistos  
antes do confinamento.
 

Avaliación de contidos 
desenvolvidos despois 
do 12 de marzo.

Os contidos traballados neste período vanse avaliar con

• a entrega de materiais a través de diferentes soportes 
como o correo electrónico, a aula virtual do centro ou 
google drive.

• a asistencia e a participación nas clases con vídeo 
conferencias.

• exposicións orais nas clases con vídeo conferencia

Modificación dos criterios de cualificación final

 

A nota final será a media aritmética das notas das partes da materia que foron explicadas 
antes do confinamento incrementada ata un punto como máximo pola avaliación do 
período posterior á suspensión das clases.

O alumnado que non acade unha avaliación positiva realizará unha proba telemática ou 
presencial, segundo as circunstancias, da materia explicada antes da suspensión das clases
na primeira semana do mes de xuño. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de
setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados de 
modo presencial na aula.



Curso:  2º de bacharelato

Materia: Matemáticas Aplicadas ás CCSS II

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que   se van
desenvolver

Nos dous grupos  vanse desenvolver todos os contidos, estándares de aprendizaxe e 
competencias que figuran na programación. A situación actual do ensino telemático 
modificou a súa temporalización.

No período anterior ao confinamento estaban explicados os bloques de Álxebra  e Análise 
en 2ºC e ,en 2ºD, quedou sen explicar a parte relativa á Integración.

Na etapa posterior ao 12 de marzo comezamos coa Probabilidade e a Estatística  e temos 
previsto rematar este bloque o 22 de maio.

As semanas seguintes comezaremos o repaso para a preparación das probas ABAU e ao 
mesmo tempo que xa estamos facilitando ao alumnado con algunha parte suspensa a súa 
recuperación.



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades
 Tarefas enviadas por correo electrónico e colgadas na 

aula virtual do centro. Exercicios das probas ABAU de 
anos anteriores.

 Actividades interactivas de internet para todo o 
alumnado.

 Exercicios do libro de texto

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 Aula virtual
 Documentos  con  apuntamentos  e  con  exercicios

enviado por correo electrónico periodicamente
 Unha e dúas clases con videoconferencias á semana.

 Comunicación frecuente co alumnado a través do 
correo electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo os 
materiais  entregados

Materiais e recursos

 Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados 
polo profesorado.

 Vídeos elaborados polo profesorado do departamento 
e outros da rede. Neste apartado destacamos 
especialmente o material audiovisual elaborado polo 
profesor Jaime Más e publicado na súa web  

 Libro de texto
 Videoconferencias a través da plataforma Cisco 

Webex ou outras plataformas



Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

 
Todo o alumnado está avaliado dos bloques de Álxebra e Análise. A 
parte de Análise Matemática de Integración está sen avaliar .

No caso de poder volver  ao centro antes da avaliación faríamos unha 
proba dos contidos da parte de Análise vistos antes do confinamento.
De non ser ese o caso faríamos unha proba a través de 
videoconferencia.
 
Faranse ademais recuperacións da 1ª e da 2ª avaliación no centro ou a 
través de videoconferencia.

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Os contidos traballados neste período vaise avaliar con

 Entrega de materiais a través de diferentes soportes como o 
correo electrónico, e a aula virtual.

 Asistencia e a participación nas clases con video conferencias.

 Modificación dos criterios de cualificación final

 

No caso do alumnado coa materia do período antes do 12 de  marzo aprobada , a nota 
final será a media aritmética das notas dos bloques incrementada ata un punto como 
máximo pola avaliación do período posterior á suspensión das clases.
No caso do alumnado con algunha parte ou toda a materia do período antes do 12 de  
marzo suspensa, a recuperación farase no centro ou a través de videoconferencia.

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados na 
1ª e 2ª avaliación de modo presencial na aula.



Curso:  2º de bacharelato

Materia: Matemáticas Aplicadas ás CCSS II

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que  se van
desenvolver

Nos grupo de 2º C  e  2 ºD vanse desenvolver todos os contidos, estándares de aprendizaxe e 
competencias que figuran na programación. A situación actual do ensino telemático 
modificou a súa temporalización.

No período anterior o confinamento estaban explicados os bloques de Álxebra  e Análise 
(agás a Integración en 2ºD) 

Na etapa posterior ao 12 de marzo comezamos coa Probabilidade e a Estatística e temos 
previsto rematar este bloque  o 22 de maio.

As semanas seguintes comezaremos o repaso para a preparación das probas ABAU e ao 
mesmo tempo que xa estamos facilitando ao alumnado con algunha parte suspensa a súa 
recuperación.



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades
 Tarefas enviadas por correo electrónico e colgadas na aula 

virtual do centro. Exercicios das probas ABAU de anos 
anteriores.

 Actividades interactivas de internet para todo o alumnado.
 Exercicios do libro de texto

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Neste curso todo o alumnado ten conectividade.

 Aula virtual
 Documentos con apuntamentos e  con exercicios envíado

por    
      correo electrónico periodicamente

 Dúas clases con videoconferencias á semana.
 Comunicación frecuente co alumnado a través do correo

     electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo os materiais    
     entregados

Materiais e recursos

 Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados polo 
profesorado.

 Vídeos elaborados polo profesorado do departamento e 
outros da rede. Neste apartado destacamos especialmente
o material audiovisual elaborado polo profesor Jaime 
Más e publicado na súa web  

 Libro de texto
 Videoconferencias a través da plataforma Cisco Webex 

ou outras plataformas



Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

 
Todo o alumnado está avaliado dos bloques de Álxebra e Análise. A parte 
de Análise Matemática de Integración está sen avaliar 
No caso de poder voltar ao centro antes da avaliación faríamos unha 
proba dos contidos da parte de Análise vistos antes do confinamento.
De non ser ese o caso faríamos unha proba a través de videoconferencia.
 
Faranse ademais recuperacións da 1ª e da 2ª avaliación no centro ou a 
través de videoconferencia.

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Os contidos traballados neste período vanse avaliar con

 Entrega de materiais a través de diferentes soportes como o correo
electrónico, e a aula virtual.

 Asistencia e a participación nas clases con video conferencias.

 Modificación dos criterios de cualificación final

 

No caso do alumnado coa materia do período antes do 12 de  marzo aprobada , a nota final 
será a media aritmética das notas dos bloques incrementada ata un punto como máximo pola
avaliación do período posterior á suspensión das clases.
No caso do alumnado con algunha parte ou toda a materia do período antes do 12 de  marzo 
suspensa, a recuperación farase no centro ou a través de videoconferencia.

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados na 1ª e 
2ª avaliación de modo presencial na aula.



Curso:  2º de bacharelato

Materia: Métodos Estatísticos e Numéricos

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que se van
desenvolver

No grupo de Métodos Estatísticos e Numéricos xa se desenvolveron todos os contidos, 
estándares de aprendizaxe e competencias que figuran na programación.

A situación actual do ensino telemático modificou a súa temporalización.

No período anterior ao confinamento estaban explicados os bloques de Estatística, 
Probabilidade, Programación Lineal e Distribucións de Probabilidade.

Na etapa posterior ao 12 de marzo comezamos coa Inferencia Estatística e rematamos 
este bloque o 30 de abril.

As semanas seguintes comezamos o repaso para a preparación das probas ABAU de 
Matemáticas de CCSS II,  e ao mesmo tempo que xa estamos facilitando ao alumnado 
con algunha parte suspensa a súa recuperación.



Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades  Tarefas enviadas por correo electrónico e colgadas na aula 
virtual do centro. Exercicios das probas ABAU de anos 
anteriores.

 Actividades interactivas de internet para todo o alumnado.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 Aula virtual
 Documentos  con apuntamentos  e  con exercicios  envíado

por    correo electrónico periodicamente
 Dúas clases con videoconferencias á semana.
 Comunicación frecuente co alumnado a través do correo

     electrónico  resolvendo ás dúbidas e corrixindo os materiais    
     entregados

Materiais e
recursos

 Presentacións elaboradas polo profesorado.
 Apuntamentos e boletíns de exercicios elaborados polo 

profesorado.
 Vídeos elaborados polo profesorado do departamento e 

outros da rede. Neste apartado destacamos especialmente 
o material audiovisual elaborado polo profesor Jaime 
Más e publicado na súa web  

 Libro de texto
 Videoconferencias a través da plataforma Cisco Webex 

ou outras plataformas



Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de
contidos

desenvolvidos antes
do 12 de marzo

 

Todo o alumnado está avaliado dos bloques de Estatística, 
Probabilidade, Programación Lineal e Distribucións de 
Probabilidade. A parte de Programación Lineal e Distribucións de
Probabilidade está sen avaliar a unha alumna que estaba enferma 
nos días da proba. 

No caso desta alumna faremos unha proba presencial dos 
contidos vistos antes do confinamento se é posible o acceso ao 
centro. De non ser ese o caso faríamos unha proba a través de 
videoconferencia.
 
Faranse ademais recuperacións da 1ª e da 2ª  avaliación no centro
ou a través de videoconferencia.

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo.

Os contidos traballados neste período vanse avaliar con

 Entrega de materiais a través de diferentes soportes como 
o correo electrónico, e a aula virtual.

 Asistencia e a participación nas clases con video 
conferencias.

 Modificación dos criterios de cualificación final

No caso do alumnado coa materia do período antes do 12 de  marzo aprobada , a nota 
final será a media aritmética das notas dos bloques incrementada ata un punto como 
máximo pola avaliación do período posterior á suspensión das clases.
No caso do alumnado con algunha parte ou toda a materia do período antes do 12 de  
marzo suspensa, a recuperación farase no centro ou a través de videoconferencia.

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos traballados na 
1ª e 2ª avaliación de modo presencial na aula.



Materia pendente de cursos anteriores

Alumnado da ESO

Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e
cualificación

 
A materia segue dividida en dúas partes como figura na programación. 
A primeira parte está avaliada cunha proba escrita realizada no mes de xaneiro e co traballo persoal na 
clase de atención a pendentes do luns pola tarde. A segunda parte vai ser avaliada co traballo persoal 
na clase de pendentes ata o día 12 de marzo e cun boletín de exercicios sobre os temas desa parte con 
data límite de envío por correo electrónico o día 20 de maio. 
A nota final será  media aritmética das notas das dúas partes.
No caso de non ter superada a primeira parte a avaliación será feita cun boletín de exercicios de toda a 
materia. 

Os materiais  foron enviados por correo electrónico o día  28 de abril  con acuse de recibo e  coas
instrucións para enviar as respostas. Tamén foron informadas as titoras de cada alumno e alumna.

Materia pendente de cursos anteriores

Alumnado de Bacharelato 

Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e
cualificación

Os instrumentos de avaliación das materias Matemáticas I e Matemáticas Aplicadas ás CC. SS I para o
alumnado de pendentes ao non poder celebrarse a proba presencial  de abril foron modificados. 

Como as cualificacións das probas escritas, da primeira parte da materia e da segunda, non foron
positivas en ningún caso,   todo o alumnado terá que presentarse a unha proba de toda a materia,
presencial ou telemática, segundo as circunstancias,  que se celebrará o día 21 de maio, ás 16:30.

Estes cambios foron notificados ao alumnado por correo electrónico o día 28 de abril con acuse de
recibo e coas indicacións necesarias para garantir que se poida realizar a proba telemática, se fose
necesario.  Tamén foron informadas as titoras dos alumnos e alumnas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Música 

IES do Castro 

 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase            
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.   

 



 
 
 
 

Curso:  2ºESO 

Materia: Música bilingüe e non bilingüe 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

CONTIDOS QUE NON SE VAN DESENVOLVER 
 
Bloque 1 Interpretación e creación 
 

B1.14. Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas agrupacións, a partir                
da combinación de elementos e recursos presentados no contexto das actividades que se realizan na aula. 
B1.16. Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal, e danza e imaxes fixas e en                
movemento na realización de producións audiovisuais. 

 
Bloque 2 Escoita 

 
Todos os contidos foron traballados aínda que non coa profundidade que permitiría o desenvolvemento natural do                
curso. 

 
Bloque 3 Contextos musicais e culturais 

 
B3.1. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 
B3.2. Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 
B3.3. Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais. 
B3.7. Música actual: novas tendencias; concertos en directo. 
 

Bloque 4 Música e tecnoloxías 
 
B4.2. Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital, para rexistrar as creacións propias, as interpretacións                
realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 
B4.6. O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da comunicación. Valoración                  
dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da música e a satisfacción con ela. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. (Moi pouco            
traballado) 
MUB2.1.1. Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os diferentes tipos de                  
voces. 
MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular moderna, do folclore              



 

e doutras agrupacións musicais. 
MUB2.2.1. Segue partituras como apoio á audición. (faltaba moito máis tempo para traballar neste estándar, aínda                
que comezouse a traballar) 
MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. 
MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical galego, colaborando na               
recollida, na gravación e na transcrición de pezas.  
 
A meirande parte dos contidos non traballados en profundidade ten que ver coa organoloxía e a música tradicional                  
que estaba planificada para o terceiro trimestre 

 
 
COMPETENCIAS QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

Todas as competencias desenvolvéronse aínda que por falta de tempo non puido alcanzarse maior nivel               
competencial. 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Explicacións e seguimento dos grupos a través de video-xuntanzas. 
Transmisión de información a través de páxinas web. 
Actividades a desenvolver individualmente e en grupo. 
Preparación de partituras. 
Test en línea. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o noso alumnado ten conectividade. 
Utilizamos unha metodoloxía que combina o traballo individual co traballo en           
grupo a través das vídeo-xuntazas. Deste xeito tratamos de apoiar o           
desenvolvemento da autonomía de aprendizaxe no alumnado. 

Materiais e recursos 
Materiais: Documentos, fichas, páxinas web, partituras, vídeos. 
Recursos: Coreo electrónico, google drive, sistema de vídeo-conferencia. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Ata o 12 de marzo aplicáronse os criterios avaliativos reflectidos na programación do             
departamento. 

 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Para aqueles alumnos/as que deban recuperar ou mellorar contidos, estándares ou           
competencias da 1ª e 2ª avaliación, así coma aqueles ou aquelas que desexen amplialos              
contidos, daráselles a posibilidade mediante o uso do correo electrónico, videoconferencia,           
ou calquera posibilidade a súa disposición de entregar tarefas, presentacións ou traballos            
que sempre contribuirán a mellorar a media obtida nas dúas primeiras avaliacións, pero             
nunca a empeorar a súa cualificación. En todo momento, estas medidas serán do             



 

coñecemento do resto dos participantes do grupo para que ninguén poda ser agraviado e              
vixiarase que ninguén poida quedar excluído destas medidas por falta de recursos. 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

Para a Avaliación Final establécese unha modificación do valor dos estándares traballados no cálculo da nota. De                 
tal modo que eliminados os estándares non traballados, aumentamos de xeito proporcional o valor dos estándares                
dos dous primeiros trimestres para que a suma de estes sume o 100% sen de este modo perxudicar a nota do                     
alumnado. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación de setembro farase sobre os contidos mínimos e os correspondentes estándares traballados nos dous                
primeiros trimestres. De tal modo que eliminados os estándares non traballados, aumentamos de xeito proporcional               
o valor dos estándares dos dous primeiros trimestres para que a suma de estes sume o 100% sen de este modo                     
perxudicar a nota do alumnado. 

 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 
 
 

Curso:  3º ESO 

Materia: Música bilingüe e non bilingüe 



 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

CONTIDOS QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

Bloque 1. Interpretación e creación 
 
B1.4 Experimentación e práctica das técnicas do movemento e da danza, expresión dos contidos musicais a través                 
do corpo e do movemento, e a interpretación dun repertorio variado de danzas. 
B1.8 Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal, e danza e imaxes fixas e en                
movemento na realización de producións audiovisuais. 
B1.9 Fomento da sensibilidade estética desenvolvida a través da comprensión e interiorización da música. 
 
Bloque 2. Escoita 

 
Todos os contidos foron traballados aínda que non coa profundidade que permitiría o desenvolvemento natural do                
curso. 

 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
 
B3.6 O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da comunicación. 
B3.7 Recoñecemento e localización nas coordenadas espazotemporais das manifestacións musicais máis           
significativas do patrimonio musical galego, occidental e doutras culturas. 
B3.8 Épocas da historia da música: características principais, autores/ as significativos/as, audicións con apoio de               
partitura e interpretación de pezas ou fragmentos das distintas épocas. 
 
Respecto ao contido B3.8- Non foi posible pasar do Século XVIII. Quedando dende o século XIX ata a actualidade                   
como contido de ampliación durante este terceiro trimestre. 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
 
Respecto aos contidos de este bloque, foron introducidos ao longo do curso, sendo necesario maior profundización. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

Os seguintes estándares traballáronse, pero soamente en relación cos períodos históricos que abranguen dende a               
Antigüidade ata o Clasicismo. Quedando para o terceiro trimestre o século XIX e XX. Estes estándares estanse                 
completando sucintamente mediante teletraballo. 
● Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas históricas 
● Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras disciplinas.  
● Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e explicando con linguaxe técnica adecuada a              

época histórica á que pertencen. 
● Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da historia.  
● Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música correspondentes.  
● Distingue e sitúa temporalmente as épocas da historia da música e as tendencias musicais.  
● Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o desenvolvemento              

tecnolóxico e a música na sociedade.  
 

COMPETENCIAS QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

Todas as competencias desenvolvéronse aínda que por falta de tempo non puido alcanzarse maior nivel               
competencial. 



 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Explicacións e seguimento dos grupos a través de video-xuntanzas. 
Transmisión de información a través de páxinas web. 
Actividades a desenvolver individualmente e en grupo. 
Preparación de partituras. 
Test en línea. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o noso alumnado ten conectividade. 
Utilizamos unha metodoloxía que combina o traballo individual co traballo en           
grupo a través das vídeo-xuntazas. Deste xeito tratamos de apoiar o           
desenvolvemento da autonomía de aprendizaxe no alumnado. 

Materiais e recursos 
Materiais: Documentos, fichas, páxinas web, partituras, vídeos. 
Recursos: Coreo electrónico, google drive, sistema de vídeo-conferencia. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Ata o 12 de marzo aplicáronse os criterios avaliativos reflectidos na programación do             
departamento. 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Para aqueles alumnos/as que deban recuperar ou mellorar contidos, estándares ou           
competencias da 1ª e 2ª avaliación, así coma aqueles ou aquelas que desexen amplialos              
contidos, daráselles a posibilidade mediante o uso do correo electrónico, videoconferencia,           
ou calquera posibilidade a súa disposición de entregar tarefas, presentacións ou traballos            
que sempre contribuirán a mellorar a media obtida nas dúas primeiras avaliacións, pero             
nunca a empeorar a súa cualificación. En todo momento, estas medidas serán do             
coñecemento do resto dos participantes do grupo para que ninguén poda ser agraviado e              
vixiarase que ninguén poida quedar excluído destas medidas por falta de recursos. 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

Para a Avaliación Final establécese unha modificación do valor dos estándares traballados no cálculo da nota. De                 
tal modo que eliminados os estándares non traballados, aumentamos de xeito proporcional o valor dos estándares                
dos dous primeiros trimestres para que a suma de estes sume o 100% sen de este modo perxudicar a nota do                     
alumnado. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 



 

A avaliación de setembro farase sobre os contidos mínimos e os correspondentes estándares traballados nos dous                
primeiros trimestres. De tal modo que eliminados os estándares non traballados, aumentamos de xeito proporcional               
o valor dos estándares dos dous primeiros trimestres para que a suma de estes sume o 100% sen de este modo                     
perxudicar a nota do alumnado. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 
  



 
 

Curso:  4º ESO 

Materia: Música 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

CONTIDOS QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

 
Bloque 1. Interpretación e creación 
 

B1.3. Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos musicais na aula e noutros              
espazos e contextos. 
B1.6. Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das facetas e as especialidades no traballo               
dos/das músicos/as. 
B1.7. Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e profesional. 

 
 
Bloque 2. Escoita 
 

B2.5. Edición, comercialización e difusión da música. Novas modalidades de distribución da música e as súas                
consecuencias para os/as profesionais da música e a industria musical. 
B2.6. A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e nas modas musicais. 
 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
 

B3.1. Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das manifestacións musicais máis           
significativas do patrimonio musical español e galego. 
B3.4. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 
B3.7. O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da comunicación. Valoración                  
dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da música e a satisfacción con ela. 
B3.8. Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a contaminación sonora. 

 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
 

B4.3. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de distintas características              
para o adestramento auditivo e a escoita, a interpretación e a creación musical. 
B4.5. Análise das funcións da música en producións audiovisuais: publicidade, televisión, cine, videoxogos, etc. 
B4.6. Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes ou a creación                 
de bandas sonoras orixinais. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

1.3.2. Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación musical. 
1.4.1. Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións musicais (discos, programas de radio e                



 

televisión, cine, etc.) e o papel xogado en cada fase do proceso polos/as profesionais que interveñen. 
2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre                  
a música escoitada. 
3.1.1. Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. 
3.1.2. Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical español e galego, e sitúaos no seu contexto                 
histórico e social.  
3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre a música e outras manifestacións               
artísticas.  
4.3.1. Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para sonorizar secuencias de imaxes. 
4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes ou a creación de                 
bandas sonoras orixinais. 
4.4.1. Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos apropiados para indagar e elaborar                
traballos relacionados coa función da música nos medios de comunicación. 
 

COMPETENCIAS QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

Todas as competencias desenvolvéronse aínda que por falta de tempo non puido alcanzarse maior nivel               
competencial. 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,  

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Explicacións e seguimento dos grupos a través de video-xuntanzas. 
Transmisión de información a través de páxinas web. 
Actividades a desenvolver individualmente e en grupo. 
Preparación de partituras. 
Test en línea. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o noso alumnado ten conectividade. 
Utilizamos unha metodoloxía que combina o traballo individual co traballo en           
grupo a través das vídeo-xuntazas. Deste xeito tratamos de apoiar o           
desenvolvemento da autonomía de aprendizaxe no alumnado. 

Materiais e recursos 
Materiais: Documentos, fichas, páxinas web, partituras, vídeos. 
Recursos: Coreo electrónico, google drive, sistema de vídeo-conferencia. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Ata o 12 de marzo aplicáronse os criterios avaliativos reflectidos na programación do             
departamento. 

 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 

Para aqueles alumnos/as que deban recuperar ou mellorar contidos, estándares ou           
competencias da 1ª e 2ª avaliación, así coma aqueles ou aquelas que desexen amplialos              
contidos, daráselles a posibilidade mediante o uso do correo electrónico, videoconferencia,           



 

despois do 12 de 
marzo. 

ou calquera posibilidade a súa disposición de entregar tarefas, presentacións ou traballos            
que sempre contribuirán a mellorar a media obtida nas dúas primeiras avaliacións, pero             
nunca a empeorar a súa cualificación. En todo momento, estas medidas serán do             
coñecemento do resto dos participantes do grupo para que ninguén poda ser agraviado e              
vixiarase que ninguén poida quedar excluído destas medidas por falta de recursos. 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

Para a Avaliación Final establécese unha modificación do valor dos estándares traballados no cálculo da nota. De                 
tal modo que eliminados os estándares non traballados, aumentamos de xeito proporcional o valor dos estándares                
dos dous primeiros trimestres para que a suma de estes sume o 100% sen de este modo perxudicar a nota do                     
alumnado. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación de setembro farase sobre os contidos mínimos e os correspondentes estándares traballados nos dous                
primeiros trimestres. De tal modo que eliminados os estándares non traballados, aumentamos de xeito proporcional               
o valor dos estándares dos dous primeiros trimestres para que a suma de estes sume o 100% sen de este modo                     
perxudicar a nota do alumnado. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 
  



 
 

Curso:  4º ESO 

Materia: Artes escénicas 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

CONTIDOS QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

 

B1.3. Teatro musical. Comezarase a traballar neste contido. 

B1.7. Tradicións escénicas: oriente e occidente. 

B3.1. Descrición e análise das formas e os estilos de danza. 
B3.2. Paradigmas e escolas de danza. 
B3.3.Técnicas de danza 

B3.7. Musicalidade e precisión rítmica. Comezarase a traballar neste contido. 

B3.8. Calidades e dinámicas do movemento. Comezarase a traballar neste contido. 

B3.9. Estruturas coreográficas Comezarase a traballar neste contido. 

B4.1. Espectáculos escénicos: circo, espectáculos musicais e performance. 

B4.2. Creación e difusión de produtos escénicos en Galicia. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

AEDB2.1.1. Recoñece e describe as características dos estilos e das formas de danza e de teatro. (As                 
formas de danzas non deu tempo a profundizar nelas) 

AEDB2.2.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación dun repertorio            
variado de teatro en grupo, incorporando a expresión xestual, oral e cinética, e desenvolvendo unha               
partitura escénica. Comezarase a traballar neste contido. 

AEDB2.2.2. Coñece e escenifica os estilos e as técnicas escénicas que fomentan o autocoñecemento, a               
creatividade, a emoción e a conciencia corporal. Comezarase a traballar neste contido. 

AEDB3.1.1. Recoñece, clasifica e sitúa no tempo, na cultura e no estilo as danzas e os espectáculos                 
vistos previamente na aula. Comezarase a traballar neste contido. 

AEDB3.3.1. Utiliza con rigor os elementos e as calidades do movemento na improvisación da súa danza. 

AEDB4.1.1. Recoñece e describe as artes escénicas e as súas manifestacións. (Non houbo tempo a               
traballar todas as manifestacións) 

AEDB4.1.2. Recoñece e diferencia as artes escénicas no seu conxunto, en función das súas              
características específicas e singulares. (Non houbo tempo a traballar todas as manifestacións) 

 

COMPETENCIAS QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

AEDB3.3.2. Elabora e presenta con rigor e precisión pequenas estruturas coreográficas, en grupos pequenos, medianos e                



 

grandes.  
AEDB3.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de danzas en grupo. 
Dita competencia quedou sen desenvolver plenamente. 
AEDB3.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de danzas en grupo. 
Ditas competencia quedou sen desenvolver plenamente. 
AEDB2.1.1. Recoñece e describe as características dos estilos e das formas de danza e de teatro. 
AEDB3.1.1. Recoñece, clasifica e sitúa no tempo, na cultura e no estilo as danzas e os espectáculos vistos previamente na                    
aula. 
AEDB1.4.1. Analiza e comenta os espectáculos de danza, teatro e outras artes escénicas aos que se asistiu, en relación cos                    
contidos estudados. 
AEDB1.1.1. Coñece e explica a función da danza, o teatro e outras artes escénicas en situacións e contextos diversos (actos                    
da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc.). 
Ditas competencias quedaron sen desenvolver plenamente. Estanse a traballar no 3º trimestre de xeito telemático. 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Explicacións e seguimento dos grupos a través de video-xuntanzas. 
Transmisión de información a través de páxinas web. 
Actividades a desenvolver individualmente e en grupo. 
Preparación de partituras. 
Test en línea. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o noso alumnado ten conectividade. 
Utilizamos unha metodoloxía que combina o traballo individual co traballo en           
grupo a través das vídeo-xuntazas. Deste xeito tratamos de apoiar o           
desenvolvemento da autonomía de aprendizaxe no alumnado. 

Materiais e recursos 
Materiais: Documentos, fichas, páxinas web, partituras, vídeos. 
Recursos: Coreo electrónico, google drive, sistema de vídeo-conferencia. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Ata o 12 de marzo aplicáronse os criterios avaliativos reflectidos na programación do             
departamento. 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Para aqueles alumnos/as que deban recuperar ou mellorar contidos, estándares ou           
competencias da 1ª e 2ª avaliación, así coma aqueles ou aquelas que desexen amplialos              
contidos, daráselles a posibilidade mediante o uso do correo electrónico, videoconferencia,           
ou calquera posibilidade a súa disposición de entregar tarefas, presentacións ou traballos            
que sempre contribuirán a mellorar a media obtida nas dúas primeiras avaliacións, pero             
nunca a empeorar a súa cualificación. En todo momento, estas medidas serán do             
coñecemento do resto dos participantes do grupo para que ninguén poda ser agraviado e              
vixiarase que ninguén poida quedar excluído destas medidas por falta de recursos. 



 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

Para a Avaliación Final establécese unha modificación do valor dos estándares traballados no cálculo da nota. De                 
tal modo que eliminados os estándares non traballados, aumentamos de xeito proporcional o valor dos estándares                
dos dous primeiros trimestres para que a suma de estes sume o 100% sen de este modo perxudicar a nota do                     
alumnado. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación de setembro farase sobre os contidos mínimos e os correspondentes estándares traballados nos dous                
primeiros trimestres. De tal modo que eliminados os estándares non traballados, aumentamos de xeito proporcional               
o valor dos estándares dos dous primeiros trimestres para que a suma de estes sume o 100% sen de este modo                     
perxudicar a nota do alumnado. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 
  



 
 

Curso:  1º Bacharelato 

Materia: Linguaxe e práctica musical 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

CONTIDOS QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

BLOQUE 1. DESTREZAS MUSICAIS 

B1.6. Práctica da lectura articulada e da escritura tanto melódica como harmónica nas claves de sol e fa en cuarta, e                     
da escritura tanto melódica como harmónica. 

Non se realizou lectura de fa en cuarta liña en ningún dos dous grupos. 

B1.8. Práctica da lectura de obras musicais utilizando partituras. 

No grupo de de 1ºBACH C/D, este contido necesitaba moito máis traballo debido a case nula competencia                 
para desenvolvelo da meirande parte do alumnado deste grupo. 

 

BLOQUE 2 AUDICIÓN COMPRENSIVA 

B2.7. Recoñecemento auditivo e transcrición dos esquemas rítmicos, das melodías, dos intervalos e dos fragmentos               
melódicos resultantes da combinación dos devanditos elementos. 

No grupo de de 1ºBACH A/B, este contido necesitaba moito máis traballo debido ao baixo nivel competencial                 
mentres que no grupo 1º BACH C/D, xa non foi posible traballalo. 

 

B2.8. Reprodución vocal memorizada dos esquemas rítmicos, das melodías, dos intervalos e dos fragmentos              
melódicos resultantes da combinación dos devanditos elementos. 

B2.9. Identificación de erros ou as diferenzas entre un fragmento escrito e un fragmento escoitado. 

B2.10. Transcrición de esquemas harmónicos das obras escoitadas. 

 

BLOQUE 3 A TEORÍA MUSICAL 

 

B3.3. Aproximación ás grafías contemporáneas. 

B3.8. Coñecemento da ornamentación musical. 

B3.9. Comprensión do efecto que producen na música os sons da ornamentación e intensificación expresiva. 

 

BLOQUE 4 A CREACIÓN E A INTERPRETACIÓN 

 

Todos os contidos foron presentados aínda que non puideron desenvolverse polo miúdo.  

Por exemplo, festival final de curso. 

 

BLOQUE 5 AS TECNOLOXÍAS APLICADAS AO SON 



 

B5.5. Sinal analóxico e sinal dixital. Dixitalización do son analóxico. 

B5.6. Síntese do son: mostraxe (samplers), filtros de frecuencias e multipistas. 

B5.7. Hardware musical: computadores, tarxetas de son e conexións. 

B5.8. Tipos de software musical: editores de partituras, secuenciadores, programas xeradores de acompañamentos             
e mesas de mesturas. 

B5.9. Práctica dos sistemas de gravación analóxica ou dixital, de procesamento de sons de comunicación MIDI en                 
interpretacións ou creacións propias. 

B5.10. Uso da música con soporte electrónico en producións escénicas ou audiovisuais. 

B5.11. Realización de sonorizacións a través da improvisación, a composición ou a selección musical de textos ou de                  
imaxes.  

Estes contidos ían traballarse no 3º trimestre. Aínda que no grupo de BACH A/B xa foran introducidos de xeito                   
transversal. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes propias da música culta, jazz, rock e flamenco,                 
así como os máis importantes da linguaxe musical contemporánea.  

LPMB.3.1.2. Identifica e interpreta os signos gráficos propios da linguaxe musical contemporánea. 

LPMB.4.4.2. Constrúe a través do movemento unha creación coreográfica adecuando a súa concepción ao carácter               
expresivo da obra. 

LPMB.4.5.2. Practica as técnicas necesarias para controlar o medo escénico. 

 

COMPETENCIAS QUE NON SE VAN DESENVOLVER: 

Todas as competencias desenvolvéronse aínda que por falta de tempo non puido alcanzarse maior nivel               
competencial. 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Explicacións e seguimento dos grupos a través de video-xuntanzas. 
Transmisión de información a través de páxinas web. 
Actividades a desenvolver individualmente e en grupo. 
Preparación de partituras. 
Test en línea. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o noso alumnado ten conectividade. 
Utilizamos unha metodoloxía que combina o traballo individual co traballo en           
grupo a través das vídeo-xuntazas. Deste xeito tratamos de apoiar o           
desenvolvemento da autonomía de aprendizaxe no alumnado. 

Materiais e recursos 
Materiais: Documentos, fichas, páxinas web, partituras, vídeos. 
Recursos: Coreo electrónico, google drive, sistema de vídeo-conferencia. 



 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Ata o 12 de marzo aplicáronse os criterios avaliativos reflectidos na programación do             
departamento. 

 
 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Para aqueles alumnos/as que deban recuperar ou mellorar contidos, estándares ou           
competencias da 1ª e 2ª avaliación, así coma aqueles ou aquelas que desexen amplialos              
contidos, daráselles a posibilidade mediante o uso do correo electrónico, videoconferencia,           
ou calquera posibilidade a súa disposición de entregar tarefas, presentacións ou traballos            
que sempre contribuirán a mellorar a media obtida nas dúas primeiras avaliacións, pero             
nunca a empeorar a súa cualificación. En todo momento, estas medidas serán do             
coñecemento do resto dos participantes do grupo para que ninguén poda ser agraviado e              
vixiarase que ninguén poida quedar excluído destas medidas por falta de recursos. 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

Para a Avaliación Final establécese unha modificación do valor dos estándares traballados no cálculo da nota. De                 
tal modo que eliminados os estándares non traballados, aumentamos de xeito proporcional o valor dos estándares                
dos dous primeiros trimestres para que a suma de estes sume o 100% sen de este modo perxudicar a nota do                     
alumnado. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación de setembro farase sobre os contidos mínimos e os correspondentes estándares traballados nos dous                
primeiros trimestres. De tal modo que eliminados os estándares non traballados, aumentamos de xeito proporcional               
o valor dos estándares dos dous primeiros trimestres para que a suma de estes sume o 100% sen de este modo                     
perxudicar a nota do alumnado. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado con esta materia pendente. 



 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Relixión Católica 

IES do Castro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade 
A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase 
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 
 

 
 
 
 
 

 
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. 



 
 

Curso:  1º ESO 

Materia: RELIXIÓN CATÓLICA 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

-  A Igrexa, presenza de Xesucristo na historia. 
 

BIV. 1.1.  Sinala e explica as distintas formas de presenza 
de Xesucristo na Igrexa. 
 
 

CCL, 
CAA, 
CSC 

-  Características da liturxia e sacramentos, en 
especial o sacramento do Bautismo. 

BIV. 2.1.  Define a liturxia católica e cales son os sete 
sacramentos.   
BIV. 2.2.  Sintetiza que é o sacramento do Bautismo e os 
seus principais ritos e símbolos. 
BIV. 2.3.  Relaciona o sacramento do Bautismo co pecado 
orixinal. 
 

 
CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  O relato bíblico «O bautismo de Xesús». BIV. 3.1.  Resume o argumento e a ensinanza que se 
extrae do relato bíblico «O bautismo de Xesús». 
BIV. 3.2.  Emprega argumentos propios para discutir unha 
opinión. 
 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

-  A espiritualidade dos sacramentos e o sentimento 
da oración. 

BIV. 4.1.  Investiga sobre os sacramentos na Biblia. 
BIV. 4.2.  Expresa a vivencia interior da oración. 
 
 
 
 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  O valor da fraternidade BIV.5.1.  Participa nun disco-fórum sobre a fraternidade. CCL, 
CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  Características da Eucaristía e a súa liturxia. 
 

BIV. 1.1.  Expresa en que consiste o sacramento da 
Eucaristía e a súa liturxia. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  Importancia da Eucaristía na vida da Igrexa e dos 
católicos. 

BIV.2.1.  Enumera as principais achegas que leva consigo 
comungar no sacramento da Eucaristía. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 



 

-  O relato bíblico «A Cea Pascual». BIV. 3.1.  Resume o argumento e principal ensinanza do 
relato bíblico «A Cea Pascual». 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

 

-  Nomes e aspectos da Eucaristía. BIV. 4.1.  Relaciona cada nome que recibe o sacramento 
da Eucaristía co motivo correspondente. 
BIV.  4.2.  Identifica a Eucaristía co memorial do sacrificio 
de Cristo. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 

CSIEE, 
CCEC 

 

-  O valor do compromiso cristián. BIV. 5.1.  Expresa compromisos concretos sobre o valor 
de compartir. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

 

-  Relación entre os sacramentos e a vida humana. 
-  Características do sacramento da Confirmación. 
-  O relato bíblico de «O día de Pentecoste». 
-  O Espírito na Biblia e no sentimento de fortaleza. 
-  O valor da autenticidade. 

BIV.  1.1.  Asocia a acción do espírito nos sacramentos 
coas distintas etapas e momentos da vida. CCL, 

CD, 
CAA, 
CSC 

 BIV.  2.1.  Sintetiza que é o sacramento da Confirmación e 
os seus principais ritos e símbolos. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

 

 BIV.  3.1.  Resume o argumento e a ensinanza que se 
extrae do relato bíblico «O día de Pentecoste». 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

 

 BIV.  4.1.  Distingue entre Espírito Santo, espírito persoal 
e espiritismo. 
BIV. 4.2.  Manifesta a vivencia interior da fortaleza. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE 

 

 BIV.  5.1.  Avalía e reflexiona sobre o seu grao de 
autenticidade. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

 
 
 



 

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

Actividades 

Actividades que se podan desenvolver utilizando os recursos que o alum-
nado poda ter na súa casa, os medios de comunicación ou medios telemáti-
cos: actividades interactivas, cuestionarios, completar textos, múltiple res-
posta, traballos de investigación adaptados, comentarios, ensaios.  
- Para o alumnado que non acadou unha cualificación positiva nas avalia-

cións 1ª e 2ª proporanse actividades de recuperación, repaso e reforzo 
dos contidos desenvolvidos nestas avaliacións, utilizando materiais de-
bidamente adaptados as necesidades do alumnado. 

- alumnado que aprobou as avaliacións 1ª e 2ª realizará actividades de 
repaso, reforzo e ampliación  sobre as  aprendizaxes desenvolvidas nos 
dous primeiros trimestres. 

- A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles 
obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada 
progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a mínima 
intervención docente. 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

    A profesora presentará actividades de temática adaptada ás necesidades 
do alumnado co obxectivo de: 
- Afondar e ampliar os contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación            
mediante a resolución de tarefas  e a elaboración de pequenos traballos de 
investigación, actividades interactivas, cuestionarios diversos (resposta 
aberta ou pechada, múltiple, completar, ...), comentarios.  
- Promover o uso das tecnoloxías da información e da comunicación como 
ferramenta para a procura e tratamento de información.  
Para o alumnado sen conectividade: 

- Utilizáranse os materiais entregados na clase antes do peche dos centros 
escolares  e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou aos que 
poida acceder desde a súa casa. 
 

Materiais e recursos 

- Materiais elaborados polo profesor e enviados a través do correo 
electrónico  corporativo da profesora. 

- Materiais dispoñibles na rede seleccionados polo profesor para uso do 
alumnado. 

- Materiais entregados na clase antes do peche dos centros escolares e 
outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou aos que poida acceder 
desde a súa casa. 



 

Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos antes 
do 12 de marzo 

Procedementos: 
- Seguimento das actividades de iniciación, desenvolvemento, consolidación, reforzo, 

ampliación, avaliación e recuperación, programadas en función do avance do trimes-
tre e adaptadas ás necesidades do alumnado. Estas actividades incidirán nos están-
dares de aprendizaxe e nas competencias básicas adaptándose á diversidade do 
alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 
 

Instrumentos: 
- Todas as probas de resposta oral mediante a participación en clase, cuestionarios de 

resposta escrita (tanto de ensaio como obxectivas), e a revisión de tarefas como o 
caderno de clase ou informes e monografías expostas en clase, realizadas e entregadas 
antes do 12 de marzo polo alumnado. 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Procedementos:  
- Seguimento das actividades de repaso, reforzo, e no seu caso ampliación, programa-

das en función do desenvolvemento do trimestre e adaptadas ás necesidades do 
alumnado. Estas actividades incidirán nos estándares de aprendizaxe e nas compe-
tencias básicas adaptándose á diversidade do alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 
 

Instrumentos :  
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial polo 

alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de 
metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e, polo tanto, non verá minorados os 
resultados obtidos nas anteriores avaliacións. 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación da avaliación final ordinaria obterase do seguinte xeito: 
- Alumnado que teña unha cualificación positiva nas avaliacións 1ª e 2º: A nota final será a media aritmética 

das avaliacións 1ª e 2ª, incrementada un 10% sempre que o alumno/a presente as actividades programadas 
na 3ª avaliación. 

- Alumnado que non superou algunha das avaliacións 1º e 2º: Proporáselle actividades de recuperación sobre 
os contidos desenvolvidos na ou nas avaliacións suspensas que  terá que presentar obrigatoriamente. Se o 
alumno non presenta as actividades de recuperación, non superará a avaliación final ordinaria e terá que ir 
a convocatoria extraordinaria de setembro. 



 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación ordinaria, poderá presentarse no mes de 
setembro a unha proba de avaliación presencial ou, de ser o caso y en función das instrucións que dea a 
Consellería de Educación, entregará un caderno de actividades, presencial o telemáticamente. Para superar a 
materia o alumno deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10. 

 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Criterios de avaliación:  
- Os criterios de avaliación e cualificación previstos nas programación 

didáctica para este curso e materia quedan modificados priorizando a 
progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a 
etapa e o desenvolvemento das competencias clave. Valoraranse 
especialmente as aprendizaxes máis relevantes e imprescindibles para a 
continuidade do proceso formativo do alumnado.  

Criterios de cualificación: Criterios de cualificación:  
- Para a cualificación do alumnado pendente terase en conta os 

resultados dos traballos de recuperación entregados nas dúas 
avaliacións anteriores.  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Procedementos de avaliación: 
- Proporánselle actividades ou traballos de investigación que lle axuden a 

aprobar a materia.  
Instrumentos de avaliación: 
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial 

polo alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades 
derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, 
e, polo tanto, non verá minorados os resultados obtidos nas anteriores 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Curso:  2º ESO 

Materia: RELIXIÓN CATÓLICA 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

-  Xesucristo revela a Deus como Trindade.  
-  Orixinalidade do Deus cristián. 
-  O relato bíblico «A parábola do fillo pródigo». 
-  Calidades de Deus un e trino e o sentimento 
cristián. 
-  O valor da fraternidade. 

BIII. 1.1.  Coñece e describe as características do Deus 
cristián. 
BIII. 1.2.  Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das 
divindades das relixións politeístas e contrástaos coas 
características do Deus cristián. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 

CSIEE, 
CCEC 

BIII. 2.1.  Compara a orixinalidade do Deus trino do 
cristianismo coa experiencia de Deus noutras relixións. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

BIII.3.1.  Explica o argumento e ensinanza principal do 
relato bíblico «A parábola do fillo pródigo». 
BIII.3.2.  Analiza e extrae conclusións dun vídeo sobre 
a relación con Deus 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

 BIII. 4.1.  Investiga na Biblia sobre os atributos do 
Deus cristián. 
 BIII. 4.2.  Interioriza atributos de Deus e desenvolve a 
espiritualidade. 
  BIII.4.3.  Participa nun disco-fórum sobre o 
sentimento cristián 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

  BIII.5.1.  Recoñece, describe e acepta que a persoa 
humana necesita o outro para alcanzar a súa 
identidade a semellanza de Deus. 
  BIII.6.1.  Participa nun cine-fórum sobre Xesús, como 
o maior exemplo de identidade persoal. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  O Credo, síntese da acción salvífica de Deus 
na historia.  
 

BIII. 1.1.  Confecciona materiais onde se expresan os 
momentos relevantes da historia salvífica e 
relaciónaos coas verdades de fe formuladas no Credo. 
BIII. 2.1.  Clasifica as verdades de fe contidas no Credo 
e explica o seu significado. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

CCEC 

-  Características e verdades de fe da 
escatoloxía cristiá. 

 BIII.3.1.  Define o que é a escatoloxía cristiá e as 
verdades de fe da resurrección, o ceo e o inferno.  

CCL 
CD 

CAA 



 

CSC 

-  O relato bíblico «O Xuízo Final e definitivo». BIII.4.1.  Describe o significado e principal ensinanza 
do relato bíblico «O Xuízo Final e definitivo». 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

CCEC 

-  Os textos bíblicos sobre a vida eterna e o 
sentimento de recollemento. 

  BIII.5.1.  Investiga coa Biblia e extrae conclusións sobre 
a vida eterna. 

BIII.5.2.  Dialoga sobre o sentimento de recollemento 
e paz interior. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

CSIEE 

-  O valor de cambiar. BIII. 6.1.  Participa nun cine-fórum sobre o valor e a 
experiencia de cambiar de vida. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

CCEC 

-  Expansión da igrexa, as primeiras 
comunidades.  
 

 BIV. 1.1.  Localiza no mapa os lugares de orixe das pri-
meiras comunidades cristiás e describe as súas carac-
terísticas.  
 BIV. 1.2.  Reconstrúe o itinerario das viaxes de San 
Paulo e explica coas súas palabras a difusión do 
cristianismo no mundo pagán.  

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  As notas da Igrexa.  BIV. 2.1.  Describe e valora a raíz da unidade e santi-
dade da Igrexa.  
BIV. 2.2.  Elabora materiais, utilizando as Tecnoloxías 
da Información e a Comunicación, onde se reflicte a 
universalidade e apostolicidade da Igrexa. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

-  O relato bíblico «A parábola dos xornaleiros 
da viña». 

 BIV. 3.1.  Resume o argumento e a ensinanza que se 
extrae do relato bíblico «A parábola dos xornaleiros da 
viña». 
BIV. 3.2.  Investiga coa Biblia sobre a misión da Igrexa. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

-  Espiritualidade do canto relixioso e 
sociabilidade. 

BIV. 4.1.  Participa nun disco-fórum sobre o tema 
«Pescador de homes». 
BIV.  4.2.  Avalía e reflexiona sobre o seu grao de 
sociabilidade e convivencia. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CSIEE 

-  O valor da solidariedade. BIV. 5.1.  Analiza, toma conciencia e aplica o valor da 
solidariedade. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 



 

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

Actividades 

Actividades que se podan desenvolver utilizando os recursos que o alum-
nado poda ter na súa casa, os medios de comunicación ou medios tele-
máticos: actividades interactivas, cuestionarios, completar textos, múlti-
ple resposta, traballos de investigación adaptados, comentarios, ensaios.  
- Para o alumnado que non acadou unha cualificación positiva nas ava-

liacións 1ª e 2ª proporanse actividades de recuperación, repaso e re-
forzo dos contidos desenvolvidos nestas avaliacións, utilizando mate-
riais debidamente adaptados as necesidades do alumnado. 

- alumnado que aprobou as avaliacións 1ª e 2ª realizará actividades de 
repaso, reforzo e ampliación  sobre as  aprendizaxes desenvolvidas 
nos dous primeiros trimestres. 

- A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles 
obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada 
progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a 
mínima intervención docente. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A profesora presentará actividades de temática adaptada ás necesidades 
do alumnado co obxectivo de: 
- Afondar e ampliar os contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación            

mediante a resolución de tarefas  e a elaboración de pequenos tra-
ballos de investigación, actividades interactivas, cuestionarios diver-
sos (resposta aberta ou pechada, múltiple, completar, ...), comenta-
rios.  

- Promover o uso das tecnoloxías da información e da comunicación 
como ferramenta para a procura e tratamento de información.  

Para o alumnado sen conectividade: 
- Utilizáranse os materiais entregados na clase antes do peche dos cen-

tros escolares  e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou 
aos que poida acceder desde a súa casa. 

 

Materiais e recursos 

- Materiais elaborados polo profesor e enviados a través do correo 
electrónico  corporativo da profesora. 

- Materiais dispoñibles na rede seleccionados polo profesor para uso 
do alumnado. 

- Materiais entregados na clase antes do peche dos centros escolares 
e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou aos que poida 
acceder desde a súa casa. 



 

Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Procedementos: 
- Seguimento das actividades de iniciación, desenvolvemento, consolidación, reforzo, 

ampliación, avaliación e recuperación, programadas en función do avance do trimes-
tre e adaptadas ás necesidades do alumnado. Estas actividades incidirán nos están-
dares de aprendizaxe e nas competencias básicas adaptándose á diversidade do 
alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 

Instrumentos: 
- Todas as probas de resposta oral mediante a participación en clase, cuestionarios de 

resposta escrita (tanto de ensaio como obxectivas), e a revisión de tarefas como o 
caderno de clase ou informes e monografías expostas en clase, realizadas e entregadas 
antes do 12 de marzo polo alumnado. 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Procedementos:  
- Seguimento das actividades de repaso, reforzo, e no seu caso ampliación, programa-

das en función do desenvolvemento do trimestre e adaptadas ás necesidades do 
alumnado. Estas actividades incidirán nos estándares de aprendizaxe e nas compe-
tencias básicas adaptándose á diversidade do alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 

Instrumentos :  
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial polo 

alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de 
metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e, polo tanto, non verá minorados os 
resultados obtidos nas anteriores avaliacións. 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación da avaliación final ordinaria obterase do seguinte xeito: 
- Alumnado que teña unha cualificación positiva nas avaliacións 1ª e 2º: A nota final será a media aritmética 

das avaliacións 1ª e 2ª, incrementada un 10% sempre que o alumno/a presente as actividades programadas 
na 3ª avaliación. 

- Alumnado que non superou algunha das avaliacións 1º e 2º: Proporáselle actividades de recuperación sobre 
os contidos desenvolvidos na ou nas avaliacións suspensas que  terá que presentar obrigatoriamente. Se o 
alumno non presenta as actividades de recuperación, non superará a avaliación final ordinaria e terá que ir 
a convocatoria extraordinaria de setembro. 

-  



 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación ordinaria, poderá presentarse no mes de 
setembro a unha proba de avaliación presencial ou, de ser o caso y en función das instrucións que dea a 
Consellería de Educación, entregará un caderno de actividades, presencial o telemáticamente. Para superar a 
materia o alumno deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10. 

 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Criterios de avaliación:  
- Os criterios de avaliación e cualificación previstos nas programación 

didáctica para este curso e materia quedan modificados priorizando a 
progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a 
etapa e o desenvolvemento das competencias clave. Valoraranse 
especialmente as aprendizaxes máis relevantes e imprescindibles para a 
continuidade do proceso formativo do alumnado.  

Criterios de cualificación: Criterios de cualificación:  
- Para a cualificación do alumnado pendente terase en conta os 

resultados dos traballos de recuperación entregados nas dúas 
avaliacións anteriores.  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Procedementos de avaliación: 
- Proporánselle actividades ou traballos de investigación que lle axuden a 

aprobar a materia.  
Instrumentos de avaliación: 
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial 

polo alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades 
derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, 
e, polo tanto, non verá minorados os resultados obtidos nas anteriores 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Curso:  3º ESO 

Materia: RELIXIÓN CATÓLICA 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

-  A Igrexa, lugar de encontro con Cristo. BIV.1.1.  Expón como o encontro con Xesús cambia a 
vida e converte as persoas en discípulos seus e 
membros da Igrexa. 

CCL 
CAA 
CSC 

 

-  A organización da Igrexa católica e a súa tripla 
misión. 

BIV.2.1.  Resume cal é a tripla misión da Igrexa. 
BIV.2.2.  Redacta quen forma a Igrexa católica e cal é a 
súa organización actual. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

 

-  O relato bíblico «A primeira comunidade 
cristiá». 

BIV. 3.1.  Le e sintetiza o relato bíblico «A primeira 
comunidade cristiá» e algunha das ensinanzas e dos 
valores que se poden extraer para mellorar a vida 
actual. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

 

-  A práctica da espiritualidade cristiá e o 
sentimento de colaboración. 

BIV.4.1.  Participa en debates sobre «como practicar a 
espiritualidade», tema formulado nun cinefórum. 
BIV.4.2.  Expresa o sentimento de colaboración por 
medio dun poema ou dunha oración. 

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 
CCEC 

-  O valor da solidariedade. BIV. 5.1.  Toma conciencia, de forma colaboradora, da 
importancia de ser solidario. 

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 
CCEC 

-  A dobre dimensión da Igrexa. BIV.1.1.  Explica en que consiste a dobre dimensión 
humana e divina da Igrexa. 
BIV. 1.2.  Define os conceptos de concilio, herexía e 
cisma. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

-  Acontecementos e personaxes da historia da 
Igrexa na Idade Antiga e na Idade Moderna. 

BIV.2.1.  Resume dous importantes acontecementos, 
personaxes e ensinanzas da primeira metade da 
historia da Igrexa. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 



 

-  O relato bíblico «Simón, o meigo». BIV. 3.1.  Escribe o argumento e a principal ensinanza 
que se pode extraer do relato bíblico «Simón, o 
meigo». 
BIV. 3.2.  Investiga sobre os significados do termo 
«maxia». 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

-  A interioridade e o sentimento de fe. BIV. 4.1.  Reflexiona sobre a historia persoal que 
desexaría vivir. 
 BIV. 4.2.  Expresa as crenzas máis profundas que lle 
dan sentido á vida. 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
 

-  O valor de cooperación. BIV.5.1.  Participa nun concurso de forma cooperativa CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 
 

-  Relación entre a fe, a arte e a cultura. BIV.1.1.  Redacta unha síntese que relacione a fe coa 
arte e a cultura. 

CCL 
CD  

CAA 
CCEC 

 

-  Achegas do cristianismo ao patrimonio 
artístico e cultural da humanidade. 

BIV. 2.1.  Escribe exemplos de achegas da Igrexa 
católica ao patrimonio cultural e artístico da 
humanidade. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

CCEC 

-  O relato bíblico «Salomón e o templo de 
Xerusalén». 

BIV. 3.1.  Enche a ficha do relato bíblico «Salomón e o 
templo de Xerusalén». 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

-  Espiritualidade das peregrinacións e 
sentimento de piedade. 

BIV.  4.1.  Explica o sentido das peregrinacións cristiás. 
BIV. 4.2.  Interpreta unha obra de arte. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

CCEC 

-  O valor da tolerancia. BIV. 5.1.  Obtén información sobre a tolerancia. 
BIV.  5.2.  Aplica o valor da tolerancia ao estudo de 
casos, como o culto das imaxes cristiás. 

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 
CCEC 



 

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

Actividades 

Actividades que se podan desenvolver utilizando os recursos que o alum-
nado poda ter na súa casa, os medios de comunicación ou medios tele-
máticos: actividades interactivas, cuestionarios, completar textos, múlti-
ple resposta, traballos de investigación adaptados, comentarios, ensaios.  
- Para o alumnado que non acadou unha cualificación positiva nas ava-

liacións 1ª e 2ª proporanse actividades de recuperación, repaso e re-
forzo dos contidos desenvolvidos nestas avaliacións, utilizando mate-
riais debidamente adaptados as necesidades do alumnado. 

- alumnado que aprobou as avaliacións 1ª e 2ª realizará actividades de 
repaso, reforzo e ampliación  sobre as  aprendizaxes desenvolvidas 
nos dous primeiros trimestres. 

- A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles 
obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada 
progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a 
mínima intervención docente. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A profesora presentará actividades de temática adaptada ás necesidades 
do alumnado co obxectivo de: 
- Afondar e ampliar os contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación            

mediante a resolución de tarefas  e a elaboración de pequenos tra-
ballos de investigación, actividades interactivas, cuestionarios diver-
sos (resposta aberta ou pechada, múltiple, completar, ...), comenta-
rios.  

- Promover o uso das tecnoloxías da información e da comunicación 
como ferramenta para a procura e tratamento de información.  

Para o alumnado sen conectividade: 
- Utilizáranse os materiais entregados na clase antes do peche dos cen-

tros escolares  e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou 
aos que poida acceder desde a súa casa. 

Materiais e recursos 

- Materiais elaborados polo profesor e enviados a través do correo 
electrónico  corporativo da profesora. 

- Materiais dispoñibles na rede seleccionados polo profesor para uso 
do alumnado. 

- Materiais entregados na clase antes do peche dos centros escolares 
e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou aos que poida 
acceder desde a súa casa. 



 

Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Procedementos: 
- Seguimento das actividades de iniciación, desenvolvemento, consolidación, reforzo, 

ampliación, avaliación e recuperación, programadas en función do avance do trimes-
tre e adaptadas ás necesidades do alumnado. Estas actividades incidirán nos están-
dares de aprendizaxe e nas competencias básicas adaptándose á diversidade do 
alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 

Instrumentos: 
- Todas as probas de resposta oral mediante a participación en clase, cuestionarios de 

resposta escrita (tanto de ensaio como obxectivas), e a revisión de tarefas como o 
caderno de clase ou informes e monografías expostas en clase, realizadas e entregadas 
antes do 12 de marzo polo alumnado. 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Procedementos:  
- Seguimento das actividades de repaso, reforzo, e no seu caso ampliación, programa-

das en función do desenvolvemento do trimestre e adaptadas ás necesidades do 
alumnado. Estas actividades incidirán nos estándares de aprendizaxe e nas compe-
tencias básicas adaptándose á diversidade do alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 

Instrumentos :  
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial polo 

alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de 
metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e, polo tanto, non verá minorados os 
resultados obtidos nas anteriores avaliacións. 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación da avaliación final ordinaria obterase do seguinte xeito: 
- Alumnado que teña unha cualificación positiva nas avaliacións 1ª e 2º: A nota final será a media aritmética 

das avaliacións 1ª e 2ª, incrementada un 10% sempre que o alumno/a presente as actividades programadas 
na 3ª avaliación. 

- Alumnado que non superou algunha das avaliacións 1º e 2º: Proporáselle actividades de recuperación sobre 
os contidos desenvolvidos na ou nas avaliacións suspensas que  terá que presentar obrigatoriamente. Se o 
alumno non presenta as actividades de recuperación, non superará a avaliación final ordinaria e terá que ir 
a convocatoria extraordinaria de setembro. 



 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación ordinaria, poderá presentarse no mes de 
setembro a unha proba de avaliación presencial ou, de ser o caso y en función das instrucións que dea a 
Consellería de Educación, entregará un caderno de actividades, presencial o telemáticamente. Para superar a 
materia o alumno deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10. 

 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Criterios de avaliación:  
- Os criterios de avaliación e cualificación previstos nas programación 

didáctica para este curso e materia quedan modificados priorizando a 
progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a 
etapa e o desenvolvemento das competencias clave. Valoraranse 
especialmente as aprendizaxes máis relevantes e imprescindibles para a 
continuidade do proceso formativo do alumnado.  

Criterios de cualificación: Criterios de cualificación:  
- Para a cualificación do alumnado pendente terase en conta os 

resultados dos traballos de recuperación entregados nas dúas 
avaliacións anteriores.  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Procedementos de avaliación: 
- Proporánselle actividades ou traballos de investigación que lle axuden a 

aprobar a materia.  
Instrumentos de avaliación: 
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial 

polo alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades 
derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, 
e, polo tanto, non verá minorados os resultados obtidos nas anteriores 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Curso:  4º ESO 

Materia: RELIXIÓN CATÓLICA 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

-  A pertenza a Cristo na Igrexa ilumina todas as 
dimensións do ser humano.   

BIV. 1.1.  Expón o que é a sexualidade humana. CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

-  Características, fundamentos, principios 
éticos e comportamentos da moral católica da 
sexualidade humana. 

BIV.  2.1.  Describe as características máis importantes 
da moral católica da sexualidade humana. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

-  Os relatos bíblicos de «A Creación do home e 
a muller». 

BIV. 3.1.  Expresa o significado dos relatos bíblicos de 
«A creación do home e a muller». 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  Afectividade e sentimento de namoramento. BIV. 4.1.  Elabora xuízos a partir de testemuños que 
exemplifiquen unha forma nova de usar a razón e a 
liberdade e de expresar a afectividade. 
BIV. 4.2.  Expresa o seu sentimento cara a Cristo por 
medio dunha poesía. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  O valor do amor. BIV.5.1.  Resolve un dilema moral relacionado co 
verdadeiro amor. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE, 
CCEC 

-  Autoridade positiva e autoritarismo.  
 

BIV. 1.1.  Define e diferencia os termos autoridade 
legal e xusta, autoridade moral e autoritarismo. 
BIV. 1.2.  Identifica persoas que son autoridade na súa 
vida e explica como recoñece nelas a verdade. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

-  A autoridade eclesial ao servizo da verdade.   BIV. 2.1.  Localiza e xustifica tres acontecementos da 
historia nos que a Igrexa defendeu a verdade do ser 
humano. 
BIV. 2.2.  Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras 
que son autoridade, polo servizo ou polo testemuño. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 



 

-  O relato bíblico «Susana, Daniel e os dous 
xuíces». 

BIV. 3.1.  Sintetiza o argumento e a mensaxe relixiosa 
do relato bíblico «Susana, Daniel e os dous xuíces». 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

-  A verdade do ser humano e o sentimento de 
sinceridade. 

BIV. 4.1.  Enumera acontecementos da historia nos 
que a Igrexa defendeu a verdade do ser humano. 
BIV. 4.2.  Analiza o seu nivel persoal de sinceridade. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  O valor da verdade. BIV. 5.1.  Participa nun disco- fórum sobre a verdade. CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  A misión da Igrexa no mundo. 
 

  1.1.  Sintetiza por escrito en que consiste a misión da 
Igrexa e a súa relación co Reino de Deus. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CCEC 

 

-  Características da civilización do amor que 
constrúen os cristiáns por todo o mundo. 

  2.1.  Investiga e debate sobre as iniciativas 
eclesiásticas do seu contorno que colaboran na 
construción da civilización do amor. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  O relato bíblico «O ceo novo e a terra nova».   3.1.  Cumpre a ficha do relato bíblico «O ceo novo e a 
terra nova». 

  3.2.  Responde afirmacións erróneas con argumentos 
propios. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC 

-  Espiritualidade ecolóxica e sentimento de 
eternidade. 

  4.1.  Explica a importancia de valorar cada persoa, 
cada cousa e cada momento. 

  4.2.  Participa nun cine-fórum sobre a vida eterna. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

-  O valor de cambiar o mundo.   5.1.  Interioriza e enumera comportamentos 
necesarios para cambiar o mundo. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 

CSIEE, 
CCEC 



 

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

Actividades 

Actividades que se podan desenvolver utilizando os recursos que o alum-
nado poda ter na súa casa, os medios de comunicación ou medios tele-
máticos: actividades interactivas, cuestionarios, completar textos, múlti-
ple resposta, traballos de investigación adaptados, comentarios, ensaios.  
- Para o alumnado que non acadou unha cualificación positiva nas ava-

liacións 1ª e 2ª proporanse actividades de recuperación, repaso e re-
forzo dos contidos desenvolvidos nestas avaliacións, utilizando mate-
riais debidamente adaptados as necesidades do alumnado. 

- alumnado que aprobou as avaliacións 1ª e 2ª realizará actividades de 
repaso, reforzo e ampliación  sobre as  aprendizaxes desenvolvidas 
nos dous primeiros trimestres. 

- A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles 
obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada 
progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a 
mínima intervención docente. 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A profesora presentará actividades de temática adaptada ás necesidades 
do alumnado co obxectivo de: 
- Afondar e ampliar os contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación            

mediante a resolución de tarefas  e a elaboración de pequenos tra-
ballos de investigación, actividades interactivas, cuestionarios diver-
sos (resposta aberta ou pechada, múltiple, completar, ...), comenta-
rios.  

- Promover o uso das tecnoloxías da información e da comunicación 
como ferramenta para a procura e tratamento de información.  

Para o alumnado sen conectividade: 
- Utilizáranse os materiais entregados na clase antes do peche dos cen-

tros escolares  e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou 
aos que poida acceder desde a súa casa. 
 

Materiais e recursos 

- Materiais elaborados polo profesor e enviados a través do correo 
electrónico  corporativo da profesora. 

- Materiais dispoñibles na rede seleccionados polo profesor para uso 
do alumnado. 

- Materiais entregados na clase antes do peche dos centros escolares 
e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou aos que poida 
acceder desde a súa casa. 

 



 

Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Procedementos: 
- Seguimento das actividades de iniciación, desenvolvemento, consolidación, reforzo, 

ampliación, avaliación e recuperación, programadas en función do avance do trimes-
tre e adaptadas ás necesidades do alumnado. Estas actividades incidirán nos están-
dares de aprendizaxe e nas competencias básicas adaptándose á diversidade do 
alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 
 

Instrumentos: 
- Todas as probas de resposta oral mediante a participación en clase, cuestionarios de 

resposta escrita (tanto de ensaio como obxectivas), e a revisión de tarefas como o 
caderno de clase ou informes e monografías expostas en clase, realizadas e entregadas 
antes do 12 de marzo polo alumnado. 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Procedementos:  
- Seguimento das actividades de repaso, reforzo, e no seu caso ampliación, programa-

das en función do desenvolvemento do trimestre e adaptadas ás necesidades do 
alumnado. Estas actividades incidirán nos estándares de aprendizaxe e nas compe-
tencias básicas adaptándose á diversidade do alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 
 

Instrumentos :  
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial polo 

alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de 
metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e, polo tanto, non verá minorados os 
resultados obtidos nas anteriores avaliacións. 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación da avaliación final ordinaria obterase do seguinte xeito: 
- Alumnado que teña unha cualificación positiva nas avaliacións 1ª e 2º: A nota final será a media aritmética 

das avaliacións 1ª e 2ª, incrementada un 10% sempre que o alumno/a presente as actividades programadas 
na 3ª avaliación. 

- Alumnado que non superou algunha das avaliacións 1º e 2º: Proporáselle actividades de recuperación sobre 
os contidos desenvolvidos na ou nas avaliacións suspensas que  terá que presentar obrigatoriamente. Se o 
alumno non presenta as actividades de recuperación, non superará a avaliación final ordinaria e terá que ir 
a convocatoria extraordinaria de setembro. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación ordinaria, poderá presentarse no mes de 
setembro a unha proba de avaliación presencial ou, de ser o caso y en función das instrucións que dea a 
Consellería de Educación, entregará un caderno de actividades, presencial o telemáticamente. Para superar a 
materia o alumno deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10. 

 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Criterios de avaliación:  
- Os criterios de avaliación e cualificación previstos nas programación 

didáctica para este curso e materia quedan modificados priorizando a 
progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a 
etapa e o desenvolvemento das competencias clave. Valoraranse 
especialmente as aprendizaxes máis relevantes e imprescindibles para a 
continuidade do proceso formativo do alumnado.  

Criterios de cualificación: Criterios de cualificación:  
- Para a cualificación do alumnado pendente terase en conta os 

resultados dos traballos de recuperación entregados nas dúas 
avaliacións anteriores.  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Procedementos de avaliación: 
- Proporánselle actividades ou traballos de investigación que lle axuden a 

aprobar a materia.  
Instrumentos de avaliación: 
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial 

polo alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades 
derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, 
e, polo tanto, non verá minorados os resultados obtidos nas anteriores 
avaliacións. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso:  1º BACH 

Materia: RELIXIÓN CATÓLICA 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

-  La vida monacal, fonte de cultura. BIV. 1.1.  Coñece y respecta los trazos da vida 
monástica. Identifica a súa influencia na organización 
social e a vida laboral. 
 
 
 

CCL 
CCA 
CSYC 
CEC 

BIV. 1.2.  Valora el traballo de los monxes por conservar 
el arte y la cultura grecolatina, elaborando un material 
audiovisual no que se recolla a síntese de seu estudo. 
 
 
  

CCL 
CD 

CCA 
SIEP 
CEC 

-  Significado del termo y dimensións de la 
cultura. 

BIV. 1.1.  Estuda, analiza y define el concepto de cultura 
en diferentes épocas y lo contrasta con el carácter 
antropolóxico de la ensinanza de la Igrexa. 
 
 
 

CCL 
CCA 
CEC 

 

BIV. 2.1.  Identifica os elementos propios de diversas 
culturas e mais elabora un material audiovisual onde as 
compare críticamente.  
 
 
 
 

CCL 
CD 

CCA 
CSYC 
SIEP 
CEC 



 

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

Actividades 

Actividades que se podan desenvolver utilizando os recursos que o alum-
nado poda ter na súa casa, os medios de comunicación ou medios tele-
máticos: actividades interactivas, cuestionarios, completar textos, múlti-
ple resposta, traballos de investigación adaptados, comentarios, ensaios.  
- Para o alumnado que non acadou unha cualificación positiva nas ava-

liacións 1ª e 2ª proporanse actividades de recuperación, repaso e re-
forzo dos contidos desenvolvidos nestas avaliacións, utilizando mate-
riais debidamente adaptados as necesidades do alumnado. 

- alumnado que aprobou as avaliacións 1ª e 2ª realizará actividades de 
repaso, reforzo e ampliación  sobre as  aprendizaxes desenvolvidas 
nos dous primeiros trimestres. 

- A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles 
obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada 
progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a 
mínima intervención docente. 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A profesora presentará actividades de temática adaptada ás necesida-
des do alumnado co obxectivo de: 
- Afondar e ampliar os contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación            

mediante a resolución de tarefas  e a elaboración de pequenos tra-
ballos de investigación, actividades interactivas, cuestionarios diver-
sos (resposta aberta ou pechada, múltiple, completar, ...), comenta-
rios.  

- Promover o uso das tecnoloxías da información e da comunicación 
como ferramenta para a procura e tratamento de información.  

Para o alumnado sen conectividade: 
- Utilizáranse os materiais entregados na clase antes do peche dos cen-

tros escolares  e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou 
aos que poida acceder desde a súa casa. 
 

Materiais e recursos 

- Materiais elaborados polo profesor e enviados a través do correo 
electrónico  corporativo da profesora. 

- Materiais dispoñibles na rede seleccionados polo profesor para uso 
do alumnado. 

- Materiais entregados na clase antes do peche dos centros escolares 
e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou aos que poida 
acceder desde a súa casa. 

 



 

Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Procedementos: 
- Seguimento das actividades de iniciación, desenvolvemento, consolidación, reforzo, 

ampliación, avaliación e recuperación, programadas en función do avance do trimes-
tre e adaptadas ás necesidades do alumnado. Estas actividades incidirán nos están-
dares de aprendizaxe e nas competencias básicas adaptándose á diversidade do 
alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 
 

Instrumentos: 
- Todas as probas de resposta oral mediante a participación en clase, cuestionarios de 

resposta escrita (tanto de ensaio como obxectivas), e a revisión de tarefas como o 
caderno de clase ou informes e monografías expostas en clase, realizadas e entregadas 
antes do 12 de marzo polo alumnado. 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Procedementos:  
- Seguimento das actividades de repaso, reforzo, e no seu caso ampliación, programa-

das en función do desenvolvemento do trimestre e adaptadas ás necesidades do 
alumnado. Estas actividades incidirán nos estándares de aprendizaxe e nas compe-
tencias básicas adaptándose á diversidade do alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 
 

Instrumentos :  
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial polo 

alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de 
metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e, polo tanto, non verá minorados os 
resultados obtidos nas anteriores avaliacións. 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación da avaliación final ordinaria obterase do seguinte xeito: 
- Alumnado que teña unha cualificación positiva nas avaliacións 1ª e 2º: A nota final será a media aritmética 

das avaliacións 1ª e 2ª, incrementada un 10% sempre que o alumno/a presente as actividades programadas 
na 3ª avaliación. 

- Alumnado que non superou algunha das avaliacións 1º e 2º: Proporáselle actividades de recuperación sobre 
os contidos desenvolvidos na ou nas avaliacións suspensas que  terá que presentar obrigatoriamente. Se o 
alumno non presenta as actividades de recuperación, non superará a avaliación final ordinaria e terá que ir 
a convocatoria extraordinaria de setembro. 



 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación ordinaria, poderá presentarse no mes de 
setembro a unha proba de avaliación presencial ou, de ser o caso y en función das instrucións que dea a 
Consellería de Educación, entregará un caderno de actividades, presencial o telemáticamente. Para superar a 
materia o alumno deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10. 

 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Criterios de avaliación:  
- Os criterios de avaliación e cualificación previstos nas programación 

didáctica para este curso e materia quedan modificados priorizando a 
progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a 
etapa e o desenvolvemento das competencias clave. Valoraranse 
especialmente as aprendizaxes máis relevantes e imprescindibles para a 
continuidade do proceso formativo do alumnado.  

Criterios de cualificación: Criterios de cualificación:  
- Para a cualificación do alumnado pendente terase en conta os 

resultados dos traballos de recuperación entregados nas dúas 
avaliacións anteriores.  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Procedementos de avaliación: 
- Proporánselle actividades ou traballos de investigación que lle axuden a 

aprobar a materia.  
Instrumentos de avaliación: 
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial 

polo alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades 
derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, 
e, polo tanto, non verá minorados os resultados obtidos nas anteriores 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Curso:  2º BACH 

Materia: RELIXIÓN CATÓLICA 

Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 
desenvolver 

-  A acción evanxelizadora da Igrexa e a 
promoción dos dereitos humanos. 

BIV. 1.1     Nomea e explica situacións históricas nas 
que a Igrexa defendeu con radicalidade ao home e 
xustifica a elección realizada.     
 
 

CCL 
CD 

CCA 
SIEP 
CEC 

BIV. 1.2.  Coñece e acepta as limitacións existentes 
na Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
 
 
 

BIV. 1.3.  Esfórzase por levar á práctica no seu 
ambiente cotiá os DDHH reforzándoos cun 
coñecemento práctico do evanxeo. 
 

 

-  A expresión da fe xenera beleza a través 
da arte. 

BIV. 2.1.  Selecciona obras de arte, investiga sobre o 
autor e descobre o seu sentido relixioso. Confecciona 
un material creativo que permita coñecer a estes 
artistas. 
 
 

CCL 
CD 

CCA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

BIV.2.2.  Entende e valora a relación existente entre 
arte e fe. 
 
 
 
 

BIV.2.3.  Analiza e valora a presenza dos temas 
relixiosos e sociais no cine. 
 
 
 
 



 

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

Actividades 

Actividades que se podan desenvolver utilizando os recursos que o alum-
nado poda ter na súa casa, os medios de comunicación ou medios tele-
máticos: actividades interactivas, cuestionarios, completar textos, múlti-
ple resposta, traballos de investigación adaptados, comentarios, ensaios.  
- Para o alumnado que non acadou unha cualificación positiva nas ava-

liacións 1ª e 2ª proporanse actividades de recuperación, repaso e re-
forzo dos contidos desenvolvidos nestas avaliacións, utilizando mate-
riais debidamente adaptados as necesidades do alumnado. 

- alumnado que aprobou as avaliacións 1ª e 2ª realizará actividades de 
repaso, reforzo e ampliación  sobre as  aprendizaxes desenvolvidas 
nos dous primeiros trimestres. 

- A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles 
obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada 
progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a 
mínima intervención docente. 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A profesora presentará actividades de temática adaptada ás necesidades 
do alumnado co obxectivo de: 
- Afondar e ampliar os contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación            

mediante a resolución de tarefas  e a elaboración de pequenos tra-
ballos de investigación, actividades interactivas, cuestionarios diver-
sos (resposta aberta ou pechada, múltiple, completar, ...), comenta-
rios.  

- Promover o uso das tecnoloxías da información e da comunicación 
como ferramenta para a procura e tratamento de información.  

Para o alumnado sen conectividade: 
- Utilizáranse os materiais entregados na clase antes do peche dos cen-

tros escolares  e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou 
aos que poida acceder desde a súa casa. 
 

Materiais e recursos 

- Materiais elaborados polo profesor e enviados a través do correo 
electrónico  corporativo da profesora. 

- Materiais dispoñibles na rede seleccionados polo profesor para uso 
do alumnado. 

- Materiais entregados na clase antes do peche dos centros escolares 
e outros dos que dispoña o alumnado na súa casa ou aos que poida 
acceder desde a súa casa. 

 



 

Modificación nos procedementos e instrumentos de avaliación e 
cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Procedementos: 
- Seguimento das actividades de iniciación, desenvolvemento, consolidación, reforzo, 

ampliación, avaliación e recuperación, programadas en función do avance do trimes-
tre e adaptadas ás necesidades do alumnado. Estas actividades incidirán nos están-
dares de aprendizaxe e nas competencias básicas adaptándose á diversidade do 
alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 
 

Instrumentos: 
- Todas as probas de resposta oral mediante a participación en clase, cuestionarios de 

resposta escrita (tanto de ensaio como obxectivas), e a revisión de tarefas como o 
caderno de clase ou informes e monografías expostas en clase, realizadas e entregadas 
antes do 12 de marzo polo alumnado. 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Procedementos:  
- Seguimento das actividades de repaso, reforzo, e no seu caso ampliación, programa-

das en función do desenvolvemento do trimestre e adaptadas ás necesidades do 
alumnado. Estas actividades incidirán nos estándares de aprendizaxe e nas compe-
tencias básicas adaptándose á diversidade do alumnado. 

- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
nas dúas primeiras avaliacións, ofreceránselle actividades para adquirilas e poder 
superar a materia. 
 

Instrumentos :  
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial polo 

alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de 
metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e, polo tanto, non verá minorados os 
resultados obtidos nas anteriores avaliacións. 
 

Modificación dos criterios de cualificación final 
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A cualificación da avaliación final ordinaria obterase do seguinte xeito: 
- Alumnado que teña unha cualificación positiva nas avaliacións 1ª e 2º: A nota final será a media aritmética 

das avaliacións 1ª e 2ª, incrementada un 10% sempre que o alumno/a presente as actividades programadas 
na 3ª avaliación. 

- Alumnado que non superou algunha das avaliacións 1º e 2º: Proporáselle actividades de recuperación sobre 
os contidos desenvolvidos na ou nas avaliacións suspensas que  terá que presentar obrigatoriamente. Se o 
alumno non presenta as actividades de recuperación, non superará a avaliación final ordinaria e terá que ir 
a convocatoria extraordinaria de setembro. 



 

Avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación ordinaria, poderá presentarse no mes de 
setembro a unha proba de avaliación presencial ou, de ser o caso y en función das instrucións que dea a 
Consellería de Educación, entregará un caderno de actividades, presencial o telemáticamente. Para superar a 
materia o alumno deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10. 

 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Criterios de avaliación:  
- Os criterios de avaliación e cualificación previstos nas programación 

didáctica para este curso e materia quedan modificados priorizando a 
progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a 
etapa e o desenvolvemento das competencias clave. Valoraranse 
especialmente as aprendizaxes máis relevantes e imprescindibles para a 
continuidade do proceso formativo do alumnado.  

Criterios de cualificación: Criterios de cualificación:  
- Para a cualificación do alumnado pendente terase en conta os 

resultados dos traballos de recuperación entregados nas dúas 
avaliacións anteriores.  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Procedementos de avaliación: 
- Proporánselle actividades ou traballos de investigación que lle axuden a 

aprobar a materia.  
Instrumentos de avaliación: 
- Todas as tarefas realizadas e entregadas durante este período especial 

polo alumnado, que nunca se verá prexudicado polas dificultades 
derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, 
e, polo tanto, non verá minorados os resultados obtidos nas anteriores 
avaliacións. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Departamento de TECNOLOXÍA 

 

IES do Castro 

 

 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle pola 
que se comunican as tarefas semanais. 

Publicidade  A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase un             
aviso xeral mediante Abalar a todas as familias 

 
 
 

 
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.   

 



 
 
 
 

Curso:  2º ESO 

Materia: TECNOLOXÍA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

O bloque 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 (os seus contidos, estándares e competencias) relativos aos mecanismos de 
transmisión e circuítos eléctricos non se  desenvolverán.  Empregaremos o terceiro trimestre para 
desevolver máis exahustivamente o bloque 5: Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 
 
 
 
 
 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Tarefas de programación en Scratch 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 

Todo o traballo do alumnado se estrutura dentro da aula virtual do 
centro. Empregamos, ademais, unha conta no instituto de Scratch, para 
supervisar o traballo do alumnado. Teleconferencias semanais para 
orientar o traballo do alumnado.  

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Tal como establece a programación presentada ó principio do curso. 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

A avaliación realizarase mediante a cualificación de todas as tarefas enviadas. A 
ponderación de cada tarefa se indica previamente en cada unha das tarefas 



 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A nota mínima da avaliación final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
Posteriormente calcularemos a media das tres avaliacións e  esta será a nota final sempre que sexa maior 
que a media das dúas primeiras avaliacións. 
A nota da terceira avaliacións será a media ponderada de todas as tarefas propostas durante o periodo de 
confinamento. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

Non existe esta opción, posto que , nestes momentos, todo o alumnado ten unha nota mínima superior ao 
5. 

  



 
 

Curso:  3º ESO 

Materia: TECNOLOXÍA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

 
Bloque 5. tecnoloxías da información e da comunicación (B5.1, B5.2, B5.3). No transcurso do terceiro 
trimestre farase fincapé no bloque de contidos 4. 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Tarefas relacionadas con compoñentes eléctricos e electrónicos e 
circuitos eléctricos. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 
 
 

Materiais e recursos 
Todo o traballo do alumnado se estrutura dentro da aula virtual do 
centro. Teleconferencias semanais para orientar o traballo do alumnado.  

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Tal como establece a programación presentada ó principio do curso. 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

A avaliación realizarase mediante a cualificación de todas as tarefas enviadas. A 
ponderación de cada tarefa se indica previamente en cada unha das tarefas 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 



 

A nota mínima da avaliación final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
Posteriormente calcularemos a media das tres avaliacións e  esta será a nota final sempre que sexa maior 
que a media das dúas primeiras avaliacións. 
A nota da terceira avaliacións será a media ponderada de todas as tarefas propostas durante o periodo de 
confinamento.  
 
Para  recuperar as avaliacións suspensas cunha cualificación de 5, deberán entregar todas as tarefas de 
reforzo propostas e estas deberán ser avaliadas cunha nota mínima de 5. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro será o resultado dun exame online tipo 
test e de respostas curtas, de duración aproximada de 40 minutos. No suposto que se poidan realizar no 
centro de forma presencial, farase a mesma proba nunha das aulas de informática. Avaliaranse os 
contidos da 1ª e 2ª avaliación exclusivamente. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Seguimento durante a 1ª e 2ª avaliación propondo actividades 
específicas. 

Criterios de cualificación: Superación das actividades propostas durante o curso para tal fin. 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

Tareas realizadas durante a 1ª e 2ª avaliación. 

 
  



 
 

Curso:  4º ESO 

Materia: TECNOLOXÍA 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

Bloque 4. Control e Robótica. Foi impartida só a primeira parte. 
 
 
 
 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Tarefas relacionadas con compoñentes neumáticos e electrónicos  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 

Todo o traballo do alumnado se estrutura dentro da aula virtual do 
centro. Teleconferencias semanais  (Cisco Webex )para orientar o 
traballo do alumnado. Foro de dúbidas, correo y cartafoles en Drive para 
la presentación das tarefas. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Tal como establece a programación presentada ó principio do curso. 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

A avaliación realizarase mediante a cualificación de todas as tarefas enviadas. A 
ponderación de cada tarefa se indica previamente en cada unha das tarefas. Tamen 
se fan test on-line para ver a evolución do alumnado. 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 



 

A nota mínima da avaliación final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
Posteriormente calcularemos a media das tres avaliacións e  esta será a nota final sempre que sexa maior 
que a media das dúas primeiras avaliacións. 
A nota da terceira avaliacións será a media ponderada de todas as tarefas propostas durante o periodo de 
confinamento.  
 
Para  recuperar as avaliacións suspensas cunha cualificación de 5, deberán entregar todas as tarefas de 
reforzo propostas e estas deberán ser avaliadas cunha nota mínima de 5. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro será o resultado dun exame online tipo 
test e de respostas curtas, de duración aproximada de 40 minutos. No suposto que se poidan realizar no 
centro de forma presencial, farase a mesma proba nunha das aulas de informática. Avaliaranse os 
contidos da 1ª e 2ª avaliación exclusivamente. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Non existe alumnado coa materia pendente. 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 
  



 
 

Curso:  4º ESO 

Materia: TIC 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos 
           B5.3. Deseño de páxinas web sinxelas. 
 
 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Tarefas relacionadas con edición de vídeo, audio e seguridade 
informática. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 

BLOG TIC-4º.Correos electrónicos, carpetas compartidas do alumnado       
co profesor en “Drive”, vídeos de youtube, programas informáticos de          
edición de audio e vídeo, algunhas páxinas web e videoconferencias co           
alumnado por Cisco Webex. 
 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Tal como establece a programación presentada ó principio do curso. 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Explicación de contidos de repaso e ampliación por medio de clases por            
videoconferencia e envío de actividades relacionadas por correo electrónico e          
publicadas nos blogs de traballo da materia. Actividades online utilizando algunhas           
páxinas web como por exemplo de mellora da mecanografía. Realización de           
actividades audiovisuales varias. Gravación de audio e vídeo. Elaboración de          
documentos e presentacións en carpetas en Drive. 
 



 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A nota mínima da avaliación final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
Posteriormente calcularemos a media das tres avaliacións e esta será a nota final sempre que sexa maior                 
que a media das dúas primeiras avaliacións. 
A nota da terceira avaliacións será a media ponderada de todas as tarefas propostas durante o periodo de                  
confinamento.  
 
Para recuperar as avaliacións suspensas cunha cualificación de 5, deberán entregar todas as tarefas de               
reforzo propostas e estas deberán ser avaliadas cunha nota mínima de 5. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro será o resultado da realización dos               
traballos pendentes das dúas primeiras avaliacións, ben por non ser entregados ou por non obter a                
cualificación de aprobado (que ven sendo a metade da puntuación asignada ó traballo). No suposto que                
se poidan realizar no centro de forma presencial, farase a maiores unha proba con varios exercicios                
prácticos nunha das aulas de informática. Na proba avaliaranse os contidos da 1ª e 2ª avaliación                
exclusivamente. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Non existe alumnado coa materia pendente. 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 
  



 
 

Curso:  1º BACH 

Materia: TIC 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos: Os correspondentes ós contidos B3.4, B3.7 e B3.8 
Bloque 4. Redes de computadores:  Tódolos apartados. 
Bloque 5. Programación: Tódolos apartados. 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Explicación de contidos de repaso e ampliación por medio de clases por 
videoconferencia e envío de actividades relacionadas por correo 
electrónico e publicadas nos blogs de traballo da materia de cada 
profesor. Actividades online utilizando algunhas páxinas web como por 
exemplo de mellora da mecanografía. Realización de actividades 
audiovisuales varias. Gravación de audio e vídeo. Elaboración de 
documentos e presentacións online. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 

Correos electrónicos, blogs da materia dos profesores que a imparten, 
carpetas compartidas do alumnado co progesor en “Drive”, vídeos de 
youtube, programas informáticos de edición de audio e vídeo, algunhas 
páxinas web e videoconferencias co alumnado por zoom. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Tal como establece a programación presentada ó principio do curso. 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Avaliaranse os traballos realizados polo alumnado e entragados online nas carpetas 
compartidas de “drive”. Asignaranse unha puntuación a cada traballo que será 
aproximadamente proporcional á dificultade e ó tempo estimado que debería 
empregar o alumno para realizalo. A media ponderada dos traballos a realizar será 
a correspondente á 3ª avaliación. 



 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A nota mínima da avaliación final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
Posteriormente calcularemos a media das tres avaliacións e  esta será a nota final sempre que sexa maior 
que a media das dúas primeiras avaliacións. 
A nota da terceira avaliacións será a media ponderada de todas as tarefas propostas durante o periodo de 
confinamento.  
 
Para  recuperar as avaliacións suspensas cunha cualificación de 5, deberán entregar tódalas tarefas 
pendentes non feitas ou avaliadas con menos 5 sobre 10, correspondentes á 1ª e 2ª avaliación, e estas 
deberán ser avaliadas cunha nota mínima de 5. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro será o resultado da realización dos 
traballos pendentes das dúas primeiras avaliacións, ben por non ser entregados ou por non obter a 
cualificación de aprobado (que ven sendo a metade da puntuación asignada ó traballo). No suposto que 
se poidan realizar no centro de forma presencial, farase a maiores unha proba con varios exercicios 
prácticos nunha das aulas de informática. Na proba avaliaranse os contidos da 1ª e 2ª avaliación 
exclusivamente. 

 
  



 
 

Curso:  1º BACH 

Materia: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización: Os correspondentes ó contidos 
B1.1, B1.2, B1.3 e B1.4 
Bloque 2. Máquinas e sistemas: Os correspondentes ó contidos B2.4, B2.6 
Bloque 3. Materiais e procedementos de fabricación: Os correspondentes ó contidos B3.1, 3,2 e B3.3 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Explicación de contidos de repaso e ampliación fundamentales por 
medio de clases por videoconferencia e envío de exercicios 
relacionados por correo electrónico e publicados no blog de traballo da 
materia. Elaboración de traballos en documentos online. Outras 
actividades online en páxinas web. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 

Correos electrónicos, blog “Os misterios da Tecnoloxía Industrial”, 
páxina virtual de Tecnoloxía Industrial I do centro, carpetas compartidas 
do alumnado co progesor en “Drive” e videoconferencias co alumnado 
por zoom. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Tal como establece a programación presentada ó principio do curso. 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Avaliaranse os traballos realizados polo alumnado e entragados online nas carpetas 
compartidas de “drive”. Asignaranse unha puntuación a cada traballo que será 
aproximadamente proporcional á dificultade e ó tempo estimado que debería 
empregar o alumno para realizalo. A media ponderada dos traballos a realizar será 
a correspondente á 3ªAvaliación. 



 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A nota mínima da avaliación final será a nota que obtiveron na 2ª avaliación, xa que para esta 2ª 
avaliación se asignou a nota media entre a 1ª Av e a nota media dos traballos da 2ª Av (a falta do exame 
que non se pudo realizar). 
Posteriormente calcularase a media da segunda e terceira avaliación e esta será a nota final sempre que 
sexa maior que a da 2ª avaliación. 
A nota da 3ª avaliación será a media ponderada de todas as tarefas propostas durante o periodo de 
confinamento.  
 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro será o resultado dun exame online tipo 
test e de respostas curtas, de duración aproximada de 40 minutos. No suposto que se poidan realizar no 
centro de forma presencial, farase a mesma proba nunha das aulas de informática. Avaliaranse os 
contidos da 1ª e 2ª avaliación exclusivamente. 

 
  



 
 

Curso:  2º BACH 

Materia: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

Bloque 4. Circuítos e sistemas lóxicos.  Non se desenvolverá neste curso. 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Explicación de contidos de repaso e ampliación fundamentales por         
medio de clases por videoconferencia e envío de exercicios         
relacionados por correo electrónico, AV del centro. Os alumnos         
disponen de kit Arduino para realizar as prácticas. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 

Todo o traballo do alumnado se estrutura dentro da aula virtual do 
centro. Teleconferencias semanais  (Cisco Webex )para orientar o 
traballo do alumnado. Foro de dúbidas, correo y cartafoles en Drive para 
la presentación das tarefas. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Tal como establece a programación presentada ó principio do curso. 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

A avaliación realizarase mediante a cualificación de todas as tarefas enviadas. A 
ponderación de cada tarefa se indica previamente en cada unha das tarefas. Tamen 
se fan test on-line para ver a evolución do alumnado. 
Exame dos contenidos de automática 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 



 

A nota mínima da avaliación final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
Posteriormente calcularemos a media das tres avaliacións e  esta será a nota final sempre que sexa maior 
que a media das dúas primeiras avaliacións. 
A nota da terceira avaliacións será a media ponderada de todas as tarefas propostas durante o periodo de 
confinamento.  
 
Para  recuperar as avaliacións suspensas cunha cualificación de 5, deberán entregar todas as tarefas de 
reforzo propostas e estas deberán ser avaliadas cunha nota mínima de 5. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro será o resultado dun exame online tipo 
test e de respostas curtas, de duración aproximada de 40 minutos. Presencial.  
No caso de se realizar a proba mediante teleconferencia.  

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Non existe alumnado coa materia pendente. 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 
  



 
 

Curso:  2º BACH 

Materia: TIC II 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

 
 
O bloque 3 : Seguridade (os contidos, estándares de aprendizaxe e competencias) non se desenvolverá 
neste curso. 
 
 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Creación de un Xogo en Python. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 
Todo o traballo está estruturado dende a Aula Virtual do centro, se ben 
serán as teleconferencias semanais en grupos e 4 o que servirá de 
apoio e orientación da tarefa que están a desenvolver. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Tal como establece a programación presentada ó principio do curso. 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 
marzo. 

Se avaliará o xogo realizado en Python, mediante unha rúbrica onde se fai fincape 
no emprego de todas as estruturas desenvolvidas durante o curso. 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 



 

A nota mínima da avaliación final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
Posteriormente calcularemos a media das tres avaliacións e  esta será a nota final sempre que sexa maior 
que a media das dúas primeiras avaliacións. 
A nota da terceira avaliacións será a media ponderada de todas as tarefas propostas durante o periodo de 
confinamento.  
 
Para  recuperar as avaliacións suspensas cunha cualificación de 5, deberán entregar todas as tarefas de 
reforzo propostas e estas deberán ser avaliadas cunha nota mínima de 5. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

Na proba extraordinaria de setembro realizaranse exercicios de programación en HTML e CSS e en 
Python. O alumnado porá dispoñer para a súa realización un resumo (manuscrito) das ordes e sentencias 
empregadas nas clases. 
No caso de se realizar a proba mediante teleconferencia, o alumnado compartirá a súa pantalla comigo en 
todo momento. 

 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: Non existe alumnado coa materia pendente. 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

 

 
  



 
 

Curso:  2º BACH 

Materia: IMAXE E SON 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van 

desenvolver 

Bloque 5. Tratamento dixital de imaxes (Integro) 

Bloque 7. Deseño de bandas sonoras: Os correspondente ós contidos B7.5 

Bloque 8. Calidades técnicas do equipamento de son idóneo en radio e medios audiovisuais: Os correspondente ós contidos B8.5 

Bloque 9. Equipamento técnico en proxectos multimedia: Os correspondente ós contidos B9.4 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Explicación de contidos de repaso e ampliación por medio de clases por 
videoconferencia e envío de actividades relacionadas por correo 
electrónico e publicadas no blog de traballo do profesor. Realización de 
actividades audiovisuales varias. Gravación de audio e vídeo usando 
programas específicos. Elaboración de documentos online de guións 
literarios, técnicos, storyboars. Análisis de productos audiovisuais. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 

Correos electrónicos, blog do profesor da materia 
“imaxeeson.blogspot.com”, carpetas compartidas do alumnado co 
profesor en “drive”, videoconferencias co alumnado por zoom, vídeos de 
youtube, programas informáticos de edición de audio e vídeo, internet, 
páxinas web, editores de texto online. 

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e 

cualificación 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo 

Tal como establece a programación presentada ó principio do curso. 
 
 
 
 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de 

Avaliaranse os traballos realizados polo alumnado e entragados online nas carpetas 
compartidas de “drive”. Asignaranse unha puntuación a cada traballo que será 
aproximadamente proporcional á dificultade e ó tempo estimado que debería 
empregar o alumno para realizalo. A media ponderada dos traballos a realizar será 



 

marzo. a correspondente á 3ª avaliación. 

Modificación dos criterios de cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 

A nota mínima da avaliación final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
Posteriormente calcularemos a media das tres avaliacións e  esta será a nota final sempre que sexa maior 
que a media das dúas primeiras avaliacións. 
A nota da terceira avaliacións será a media ponderada de todas as tarefas propostas durante o periodo de 
confinamento.  
 
Para  recuperar as avaliacións suspensas cunha cualificación de 5, deberán entregar tódalas tarefas 
pendentes non feitas ou avaliadas con menos 5 sobre 10, correspondentes á 1ª e 2ª avaliación, e estas 
deberán ser avaliadas cunha nota mínima de 5. 

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro 

A avaliación e cualificación da proba extraordinaria de setembro será o resultado da realización dos 
traballos pendentes das dúas primeiras avaliacións, ben por non ser entregados ou por non obter a 
cualificación de aprobado (que ven sendo a metade da puntuación asignada ó traballo). No suposto que 
se poidan realizar no centro de forma presencial, farase a maiores unha proba con varios exercicios 
prácticos nunha das aulas de informática. Na proba avaliaranse os contidos da 1ª e 2ª avaliación 
exclusivamente. 
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Departamento de Xª e Historia
IES do Castro

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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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Curso:  1ºESO

Materia:  Xeografía e Historia

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias asociadas a estas unidades que están reflectidos na
programación.
TEMA 11: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO.
TEMA 12: COLONIZACIONS E POBOS PRERROMANOS.
TEMA 13: ROMA, DA REPUBLICA O IMPERIO.
TEMA 14: O LEGADO DA ANTIGUEDADE. 
TEMA 15: A HISPANIA ROMANA. 

Na terceira avaliación, durante o período de confinamento, debido ao desenvolvemento madurativo do 
alumnado e a súa competencia curricular , despois de facermos varios repasos do visto na segunda 
avaliación, comezamos a ver vídeos, e ler información e actividades dos temas 11,Grecia, e 13, Roma, para
deste xeito manter o interese do alumnado na materia.

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

Actividades 

Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e 2ª avaliación: Actividades
de  repaso  ,  ampliación  e  reforzo,  así  como actividades  de  avaliación
inicial, estándares de aprendizaxe. 

Tarefas para o alumnado que que suspendeu a 1ª e/ou a 2ª avalación:
-Actividades de repaso dos contidos mínimos.  En xeral, actividades  que
favorezan a adquisición das competencias básicas para a realización das
distintas  tipoloxías  de  actividades  das  unidades  desenvolvidas  nesas
avaliacións.  Facilítase aos alumnos que teñen algunha das avaliacións
pendentes dous arquivos por cada tema para poder traballalas. 

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

-Envío de  materiais por correo electrónico indicando as tarefas a facer
cada semana, cada certo tempo teñen que enviar uns arquivos feitos por
correo.
-O  alumnado comunícase co profesor a través do correo electrónico para
aclarar dúbidas, asesorarse, facer preguntas concretas, etc..
-Non hai alumnado desconectado.

Materiais e recursos
-Tarefas  para repaso, avaliación e  recuperación
-Actividades programadas utilizando libro de texto
-Recomendación de páxinas web especializadas e enlaces de interese



Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

Non se realizou ningunha modificación sobre  o que está reflectido na programación 
na primeira avaliación. 
Na segunda avaliación fixemos un exame e,  debido a orde de confinamento, non se 
poido facer o segundo. Nese caso consideramos a nota do primeiro exame  e as 
actividades de repaso para a nota. 

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

Debido a imposibilidade de seguir a afondar nos contidos vistos antes de o 13 de 
marzo, comezamos a ver os contidos do tema 11, pediuse aos alumnos que leran, 
suliñaran e resumiran os contidos e fixeran os exercicios de consolidación do 
aprendido e unhas fichas para poder avaliar que teñen comprendido o contido do 
tema. 
Cara esta terceira avaliación considerarei o desenvolvemento destas fichas nas que 
se valoran unha avaliación inicial, os estándares de aprendizaxe e avaliación final, e 
tamén unhas actividades de reforzo e ampliación. 

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

A cualificación final do alumnado calcúlase coa nota media aritmética das dúas primeiras avaliacións a que 
se lle engadirá ata un punto e medio no caso de que teñan feitas tódalas tarefas enviadas nestes días de 
confinamento segundo establecen as instrucións do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa.
 O incremento da nota final farase do seguinte xeito:
1,5 puntos se se entregaron todas as tarefas e actividades no prazo establecido e o resultado das mesmas 
foi satisfactorio.
1 punto se se entregaron a maior parte das tarefas en prazo ou fora de prazo con resultado satisfactorio
0,75 puntos se se entregaron o 50% das tarefas en prazo e con resultado satisfactorio
0,5 puntos no caso de entregaren menos do 50% das tarefas en prazo e con resultado satisfactorio.

A os alumnos que tiveran pendente a primeira e/ou segunda avaliación facilítaselles dúas fichas por cada 
unidade que temos visto na aula, unha de avaliación inicial, estándares de aprendizaxe e avaliación final e 
outra de actividades de reforzo e ampliación. Deben enviar as fichas feitas ao profesor con data límite 29 de
maio.

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Para os alumnos que non consigan acadar os criterios mínimos da materia en xuño, en setembro, farase un
exame sobre os contidos dados na aula, e dicir, os tema 1 a 7, ámbolos dous incluídos, da primeira 
avaliación e os temas 9 e 10 da segunda avaliación. O peso do exame na cualificación de setembro será do
50% da nota, o outro 50% acádase coas fichas de  avaliación inicial, estándares de aprendizaxe e 
avaliación final e de actividades de reforzo e ampliación, que xa foron facilitadas para a recuperación das 
avaliacións, estas fichas serán entregadas o día do exame polo alumno para ser avaliadas. 



Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



     Departamento de Xeografía e Historia 
IES do Castro

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



Curso:   2º ESO 

Materia:  Xeografía e Historia 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

Cursos; 2ºC e Agrupamento (Celia Soengas)

Non se van  desenvolver   Os contidos correspondentes  a   arte románica e gótica e a  parte
histórica  desde   a  Plena  Idade  Media  ata  Baixa  Idade  Media;  asi  como  os  Estándades  de
aprendizaxe  e competencias asociadas a estes contidos.

Traballamos nos dous primeiros trimestres  todo o ámbito de Xeografía e da parte histórica:
invasións  bárbaras,  periodicidade  da  Idade  Media  e  características  fundamentais,  Imperio
Carolinxio e  feudalismo o mundo islámico  e Al-Andalus, e a Arte prerrománica, bizantina e
islámica.

2º A, B e D (Catalina Figueroa)

Non se van a desenvolver  o ámbito de Xeografía política e física e os estándares de aprendizaxe
e competencias asociados a estes contidos.

Traballamos nos dous primeiros trimestres  todo o ámbito da parte histórica; invasións bárbaras,
periodicidade da Idade Media e características fundamentais, Imperio Carolinxio e  feudalismo o
mundo islámico  e Al-Andalus, e a Arte prerrománica, bizantina e islámica arte románica E gótica

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

Actividades

Reforzo das competencia clave a través de diferentes actividades: 
exercicios do libro de texto  que quedaron pendentes, traballo con 
documentación que achega o profesor como prensa na que traballaremos
temas de actualidade como a pandemia do Covid-19, elaboración  dun 
traballo en formato powerpoint/Pdf, no que presentan temas traballados 
na aula nos primeiros trimestres; manexo de documentos históricos como
textos escritos, gráficos...

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

Envío semanal de diferentes tarefas e corrección e asesoramento 
individual das mesmas.  Mediante correo electrónico e Aula Virtual



conectividade)

Materiais e recursos Libro de texto e materiais dixitais

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

Están todos avaliados cun 100% de aprobados (Celia Soengas 2º C e Agrupamento)

Están todos avaliados cun 95% de aprobados (Catalina Figueroa 2º A,B e D)

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

Notas individuais das tarefas presentadas e rexistro das mesmas que soamente se 
terán en conta para subir a súa nota media.
 No caso de ter alguna avaliación suspensa, estas tarefas servirán para a súa  
recuperación. Na recuperación valorarase   o traballo presencial dos primeiros 
trimestres e o esforzo feito na terceira, valorando tódalas circunstancias particulares e
específicas de cada alumno, referidas ao acceso a materias e as circunstancias de 
especial difilcutade que se deriva deste contexto de pandemia.

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

Fárase a nota media dos dous primeiros trimestres e sumarase a do terceiro na que tódalas tarefas vanse 
cuantificar sobre 10 e terán unha porcentaxe ponderada sobre a nota final dun 20%.

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Xa que tódolos alumnos teñen un apto na súa cualificación no haberá alumnado que se presente a proba 
extraordinaria de setembro (Celia Soengas)

Aqueles alumnos que non logren o apto en Xuño, terán que presentarse a convocatoria extraordinaria de 
Setembro (Catalina Figueroa). Cos contidos da 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de materia pendente



Criterios de avaliación: Entrega de tarefas nos dous primeiros trimestres, referidas aos contidos 
mínimos de primeiro da ESO

Criterios de cualificación: Valoraranse as tarefas de 0 a 10. Se supera cunha cualificación de 5 nas 
mesmas non se presentarán ao exame final de maio.

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:

Os alumnos que están nesta circunstancia xa superaron todos a materia 
pendente.



Departamento de Xeografía e Historia 
IES do Castro

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



Curso:   3º ESO / Catalina Figueroa 

Materia:  Xeografía 

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

Tódolos contidos, estándares  de aprendizaxe e competencias que  se
abordarían no bloque de Historia dende A Idade moderna ata a Europa do

Barroco.

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

Actividades

Actividades de reforzo das competencias: resolución de exercicios do 
libro de texto, elaboración de traballo individuais ou en grupo en formato 
de presentación PDF.  Actividades de introducción a historia sobre temas 
e personaxes relevantes da idade moderna, comentario e valoración 
críticas das circunstancias históricas que rodean a crise que estamos 
vivindo a través de diferentes documentos, traballo sobre comentario de 
diferentes fontes históricas: gráficas, artísticas, textuais...

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Envío semanal de diferentes tarefas, intentando alternar as actividades 
para evitar a monotonía. Así se unha semana fan un resumo dun video 
colgado na aula virtual, a seguinte actividade pode ser a elaboración 
dunha pequena presentación, a lectura dun gráfico ou artigo de prensa, a 
elaboración dunha crítica ou a visualización dun pequeno documental.

Materiais e recursos Materiais impresos como o libro de texto e acceso a recursos dixitais.

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 



contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

Están todos avaliados cun 95% de aprobados na segunda avaliación. Aqueles 
alumnos que suspenderon a primeira avaliación, ca superación da segunda e a 
entrega das actividades da terceira con regularidade, tendo sempre en conta as súas 
circunstancias particulares, recuperarían a materia.

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

Notas individuais das tarefas presentadas, rexistro das mesmas e soamente se terán 
en conta para subir a súa nota media, nas que se reflectirán  o traballo presencial dos
primeiros trimestres e o esforzo feito, valorando tódalas circunstancias particulares e 
específicas de cada alumno, referidas ao acceso a materias e as circunstancias do 
seu contexto familiar.

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

Fárase a nota media dos dous primeiros trimestres e sumarase a do terceiro na que tódalas tarefas vanse 
cuantificar sobre 10 e terán unha porcentaxe ponderada sobre a nota final dun 20%.

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Soamente vanse a avaliar os contidos mínimos impartidos os dous primeiros trimestres e valoraranse todas 
as actividades entregadas na terceira avaliación tanto para subir nota coma para a recuperación das 
avaliacións pendentes.
Os alumnos que non obteñan por esta vía o Apto en Xuño,  terán que ir a convocatoria extraordinaria de 
Septembro

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación: Entrega de tarefas nos dous primeiros trimestres, referidas aos contidos 
mínimos de 2 da ESO
Entrega dos últimos contidos, por vía telemática, na terceira avaliación, 
referidas aos contidos minimos de 2 da ESO



Criterios de cualificación: Valoraranse as tarefas de 0 a 10. Se supera cunha cualificación de 5 as 
mesmas non se presentarán ao exame final de maio

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:

Os alumnos que están nesta circunstancia xa superaron todos a materia 
pendente.



Departamento de Xª e Historia
IES do Castro

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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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Curso:   4º ESO 

Materia:  Historia

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

Bloque 4. A Revolución Rusa. Enviáronse actividades sobre este tema despois do confinamento.
Bloque 5. Época de entreguerras
Bloque 6. Causas e consecuencias da 2ª Guerra Mundial
Bloque 7. Estabilización do capitalismo e illamento económico do bloque soviético
Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI
Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globaliazación a finais do século XX

 Contidos e estándares  de aprendizaxe  correspondente a estes contidos  establecidos na programación.

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

Actividades 

Actividades de reforzo das competencias: Resolución de exercicios do 
libro de texto elaboración de traballo individuais ou en grupo en formato 
de presentación como pode se powerpoint, sobre temas de arte ou 
historia contemporánea a libre elección do alumnado, comentario e 
valoración críticas das circunstancias históricas que rodean a crise que 
estamos vivindo a través de diferentes documentos, traballo sobre 
comentario de diferentes fontes históricas: gráficas, artísticas, textuais...

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Envío semanal de diferentes tarefas, intentando alternar as actividades 
para evitar a monotonía. Así se unha semana fan un comentario de texto,
a seguinte actividade pode ser a elaboración dunha pequena 
presentación, a lectura dun gráfico ou artigo de prensa, a elaboración 
dunha crítica ou a visualización dun pequeno documental.

Materiais e recursos Materiais impresos como o libro de texto e acceso a recursos dixitais.

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

Están todos  os alumnos avaliados cun 100% de aprobados na segunda avaliación.
 Aqueles alumnos que suspenderon a primeira avaliación, coa superación da 
segunda e a entrega das actividades da terceira con regularidade, tendo sempre en 
conta as súas circunstancias particulares, recuperarían a materia.



Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

Notas individuais das tarefas presentadas, rexistro das mesmas e soamente se terán 
en conta para subir a súa nota media, nas que se reflectirá  o traballo presencial dos 
primeiros trimestres e o esforzo feito, valorando tódalas circunstancias particulares e 
específicas de cada alumno, referidas ao acceso a materiais e as circunstancias do 
seu contexto familiar.

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

Farase a nota media dos dous primeiros trimestres e sumarase a do terceiro na que tódalas tarefas vanse 
cuantificar sobre 10 e terán unha porcentaxe ponderada sobre a nota final dun 20%.

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

Soamente vanse a avaliar os contidos mínimos impartidos os dous primeiros trimestres cun exame no que 
se valorará a cualificación de 0 a 10.

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación: Non hai alumnado nesta circunstancia.

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



Departamento de Xª e Historia
IES do Castro

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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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Curso:  2º Bacharelato

Materia: Xeografía

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

Bloque 10: O Espazo urbano
Bloque 12 :España en Europa e no Mundo
Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias asociadas a estas unidades que están reflectidos na
programación.
Destes bloques temáticos déronse orientacións ao alumnado para o seu estudo e enviáronse os temas
teóricos e vocabulario correspodente.

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

Actividades 

Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e 2ª avaliación: Actividades
de repaso , ampliación.

Tarefas para o alumnado que que suspendeu a 1ª e/ou a 2ª avalación:
-Actividades de repaso dos contidos mínimos.  En xeral, actividades  que
favorezan a adquisición das competencias básicas para a realización das
distintas tipoloxías de prácticas desta materia.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

-Envío  de   materiais  por  correo  electrónico.  O  Alumnado  recibe  os
correos  numerados  coas  especificación  de  tarefas,  aclaracións  e
novidades sobre as probas ABAU que van saíndo.
-O  alumnado comunícase coa profesora a través do correo electrónico
para aclarar dúbidas, asesorarse, facer preguntas concretas, etc..
-Non hai alumnado desconectado

Materiais e recursos

- Tarefas  para repaso, avaliación e  recuperación
-Actividades programadas utilizando libro de texto
-Envio de caderno de vocabulario, temas e información especifica para
preparar a materia e a proba ABAU
-Recomendación de páxinas webs especializadas e enlaces de interese

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 

Non se realizou ningunha modificación sobre o que está reflectido na programación
Avalaiáronse  os  contidos  correspondentes  a  todos  bloques  programados
(exceptuando o 10 e 12, como sinalamos  no primeiro apartado)



antes do 12 de 
marzo

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

-A entrega de traballos voluntarios  que foron organizados no segundo trimestre e se
preveía expoñer na clase no terceiro trimestre será avaliada positivamente (sempre
que estean ben realizadas) e nunca poderán baixar a nota obtida ata entón.

-Tarefas de repaso da da 1ª e 2ª avaliación

-Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e a 2ª avaliación: Actividades de reforzo,
repaso eampliación voluntarias que poden  subir a nota final.

-Tarefas  para  o  alumnado  que  suspendeu  a  1ªe  /ou  2ª  avaliación: propóñense
actividades  dos  contidos  mínimos  impartidos.  Estas  actividades  son  avaliables  e
obrigatorias. 

 Probas finais: para o alumnado que ten suspensa a 1ª e/ou 2ª avaliación:

Na   semana  do  25  ao  3  de  xuño,  realizaranse   os  exames  de  recuperación.
Realizaránse de forma telemática. Será un exame oral  en liña por videoconferencia.
Se  houbera  algunha  posibilidade  de  facelo  presencial  seguindo  as  medidas  do
desconfinamento, faríase no IES. A esta proba engádeselle a entrega das actividades
obrigatorias solicitadas previamente.

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

1.Alumnado que aprobou a 1ª e 2 ª avaliación:

A súa cualificación final será a  nota media da 1ª e 2ª avaliación. Cos criterios establecidos na programación
inicial.Sobre esta nota o alumnado pode sumar ata 1, 5 punto coa entrega de: 

– A práctica obrigatoria   do Sector Terciario que estaba pendente de entrega antes do 12 de marzo
– As tarefas voluntarias propostas antes do confinamento 
– As tarefas voluntarias de repaso, reforzo e ampliación propostas durante o confinamento. Entrega 

ata o 20 de maio
2.Alumnado que suspendeu a 1ª e/ou 2ª avaliación:

Entregará as tarefas de recuperación e repaso solicitadas  dos contidos mínimos impartidos (  Prácticas das
avaliacións suspensas). Contarán un 30 %.
 Fará o exame das avaliacións suspensas. Entre o 25 de maio e o 3 de xuño. Por vía telemática: Oral, por 
videoconferencia ( se non é posible facelo no IES). Contará o 70% da nota.

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro



Realizaráse un exame extraordinario dos contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliaciaión ( ata o 12 de marzo)
Se é posible, presencial no centro, se non fora posible, realizarase da mesma forma que en xuño.

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:



Departamento de Xª e Historia
IES do Castro

Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

O profesorado informará ao alumnado empregando a mesma canle 
pola que se comunican as tarefas semanais.

Publicidade A información será publicada na páxina web, na aula virtual e darase
un aviso xeral mediante Abalar a todas as familias

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.



Curso:  1º BACHARELATO

Materia: Historia do Mundo Contemporáneo

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

 Unidade 9: Prosperidade, Crise e Depresión(1918-1939)
 Unidade 10: Os réximes totalitarios da Europa de entreguerras (1920-1945)
 Unidade 11: A 2º Guerra Mundial(1939-1945)
 Unidade 12: Un mundo bipolar(1945-1991)
 Unidade 14: O bloque comunista(1945-1991)
 Unidade 15: O bloque capitalista(1945-1991)

 Contidos, estándares de aprendizaxe e competencias asociadas a estas unidades e

reflectidos na Programación.

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

Actividades

 Cadernos de tarefas para o alumnado que aprobou
a 1º e 2º avaliación: actividades de reforzo e amplia-
ción

 Cadernos de tarefas para o alumnado que suspen-
deu a 1º  e/ou 2º  avali  ación: actividades de repaso
dos contidos mínimos impartidos

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

 Carpetas compartidas en Google Drive que o alumnado descarga
 Envío de materiais por correo electrónico
 Todo o alumnado se comunica coa profesora a través do correo 

electrónico para preguntar, aclarar dúbidas, etc...
 Non hai alumnado desconectado (información dos titores e 

xefatura de estudos)
 Algúns cumpren mellor que outros os prazos de entrega., pero en 

algún casos non ten que ver coa conectividade.
 Hai alumnado que non traballou nada durante o período 

presencial, e segue sen facelo agora.



Materiais e recursos

 Presentacións de unidades compartidas en Drive
 Materiais audiovisuais compartidos en Drive
 Recomendacións de webs de consulta

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

Non se realizou ningunha modificación sobre o que está reflectido na 
Programación

Avaliáronse os contidos correspondentes ás Unidades 1-2-3-4-5-6-7-8-
13-16

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

Unidade  8:  Revolución  Rusa   e  Estado  Soviético(1900-1953). Esta  unidade
impartiuse nas dúas primeiras semanas do confinamento, co envío de materiais e
tarefas.

 Avaliación: entrega de tarefas por parte do alumnado. Voluntarias, e
coa condición de que non baixan nota, só poden subir (si están ben re-
alizadas)

 Tarefas de repaso da 1º e 2º avaliación  : 

 Cadernos de tarefas para o alumnado que aprobou a 1º e 2º avalia-
ción: actividades de reforzo e ampliación, voluntarias. Poden subir a
súa  nota final.

 Cadernos de tarefas para o alumnado que suspendeu a 1º  e/ou 2º
avaliación: actividades  de  repaso  dos  contidos  mínimos  impartidos.
Avaliables e obrigatorias

Xuño: Ante  a  imposibilidade  de  realizar  un  exame  presencial  no  centro  para  o
alumnado  que  suspenderá  a  1º  e/ou  2º  avaliación,  no  mes de  Xuño  proporanse
actividades de avaliación  baseadas nos contidos mínimos impartidos. Realizaranse
por vía telemática, ben con un exame on line ou coa proposta de exercicios a realizar
e entregar nunha  data e horario marcados previamente.

 O  alumnado  debe  demostrar  que  acada  os  contidos  mínimos  e  competencias
básicas da materia impartida no período presencial

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)



1. Alumnado que aprobou a 1º e 2º avaliación: 

o  A súa cualificación final será a nota media da 1º e 2º avaliación. Cos criterios esta-
blecidos na programación  inicial

o Sobre esa nota, o alumnado ten a oportunidade de sumar 1 punto : realizando al-
gunhas das tarefas voluntarias de reforzo e ampliación  propostas , cun  mínimo 3  ta-
refas avaliadas positivamente: 

 unha de Revolución Rusa 
 e outra de cada avaliación 1º e 2º  

1. Alumnado que suspendeu  a 2ª avaliación   por non poder  realizar o exame (enfermidade)

o Para superar a 2º : durante o mes de maio

 Cadernos de tarefas da  2º avaliación: actividades de repaso dos contidos mí-
nimos impartidos. Avaliables e obrigatorias . (7 puntos)

 Notas de clase e de actividades realizadas antes do 12 de marzo   (3 puntos)

o Si aproban , a súa nota final:  
 media da 1º avaliación +  2ª avaliación
 oportunidade de  sumar 1 punto:  realizando algunhas das tarefas voluntarias

de reforzo e ampliación  propostas , cun  mínimo 3  tarefas avaliadas positiva-
mente: 

 unha de Revolución Rusa 
 e outra de cada avaliación 1º e 2º  (en Xuño)

o Si suspenden a 2º,  en Xuño terán que  realizar actividades de avaliación  basea-
das nos contidos mínimos impartidos na 2ª avaliación. Realizaranse por vía telemáti-
ca, ben con un exame on line ou coa proposta de exercicios a realizar e entregar
nunha  data e horario marcados previamente.. A súa nota final será a media da 1º e
recuperación da 2º . ( Contaranse as tarefas de Revolución Rusa,  só si son avaliadas
positivamente)

1. Alumnado que suspendeu  a 2ª avaliación 

o Durante o mes de Maio: 

 Cadernos de tarefas de repaso dos contidos mínimos impartidos. Avaliables 
e obrigatorias .  Contarán un 40%  da súa nota final (si son positivas)

o En xuño: 
  Actividades de avaliación (60%) baseadas nos contidos mínimos impartidos

na 2ª avaliación . Realizaranse por vía telemática, ben con un exame on line
ou coa proposta de exercicios a realizar e entregar nunha  data e horario mar-
cados previamente. 

1. Alumnado que suspendeu  a 1º + 2ª avaliación   : 

o Durante o mes de Maio: 



 Cadernos de tarefas de repaso dos contidos mínimos impartidos. Avaliables 
e obrigatorias .  Contarán un 40%  da súa nota final (si son positivas)

o En xuño: 
  Actividades de avaliación (60%) baseadas nos contidos mínimos imparti-

dos. Realizaranse por vía telemática, ben con un exame on line ou coa pro-
posta de exercicios a realizar e entregar nunha  data e horario marcados pre-
viamente.

CRITERIOS: 

 O alumnado debe demostrar que acada os contidos mínimos e competencias básicas da
materia impartida no período presencial

 En todos os procedementos de avaliación valorarase especialmente aquelas competencias
básicas para a  iniciar o seguinte curso, e que foron especialmente traballadas durante o
período presencial:  

 Capacidade de análise, descrición, contextualización e explicación de textos
históricos.

 Capacidade de expresión, comprensión, síntese, e argumentación

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

 Realizarase un exame extraordinario sobre os contidos impartidos na 1º e 2º 
avaliación(ata o 12 de marzo)

 Si é posible, será presencial no centro;  senón fora posible, realizarase da mesma maneira
que en Xuño.

Alumnado de materia pendente



Criterios de avaliación: O  alumnado  debe  demostrar  que  acada  os  contidos  mínimos  e
competencias básicas da materia

En todos os procedementos de avaliación valorarase especialmente:

 Capacidade de análise, descrición, contextualización e explicación
de textos históricos.

 Capacidade de expresión, comprensión, síntese, e argumentación

Criterios de cualificación: 1º parte: 50%

2º parte: 50%

Procedementos e 
instrumentos de avaliación:

 1º parte: ata o 12 de marzo:

o Entrega de tarefas sobre  as unidades 1-2-3-4-5-7-13 (2 
puntos)

o Exame realizado o 15 de xaneiro(8 puntos)

 2º parte : despois do 12 de marzo

o Entrega de tarefas sobre as unidades 8-9-10-11-12 (xa 
realizadas e entregadas antes do confinamento. (2 puntos)

o Novos cadernos de tarefas que suplen ao exame previsto. 
(8 puntos)

 No caso de unha alumna que suspendeu a 1º parte ( no período 
presencial), debe realizar outro caderno de tarefas para recuperar,
sobre esa 1º parte. 

Si algún alumno suspende con estes procedementos, terá opción a 
un  exame final (sobre a parte suspensa): 

Realizaranse por vía telemática, ben con un exame on line ou coa 
proposta de exercicios a realizar e entregar nunha  data e horario 
marcados previamente
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Curso:  2º BACHARELATO

Materia: Historia da Arte

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

 Unidade 7: o século XIX, a arte dun mundo en transformación
 Unidade 8. A arte da primeira metade do s XX
 Unidade 9: A arte do noso tempo. 

 Enviáronse ao alumnado  todos os materias correspondentes a estas unidades, por si

algún tiña interese especial en traballalos para ABAU 

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

Actividades

 Cadernos de tarefas para o alumnado que aprobou
a 1º e 2º avaliación: actividades de reforzo e amplia-
ción

 Cadernos de tarefas para o alumnado que suspen-
deu a 1º e a  2º avaliación: actividades de repaso dos
contidos mínimos impartidos

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

 Carpetas compartidas en Google Drive que o alumnado descarga
 Envío de materiais por correo electrónico
 Todo o alumnado se comunica coa profesora a través do correo 

electrónico para preguntar, aclarar dúbidas,etc...
 Non hai alumnado desconectado (información dos titores e 

xefatura de estudos)
 Algúns cumpren mellor que outros os prazos de entrega., pero en 

algún casos non ten que ver coa conectividade.
 Hai alumnado que non traballou nada durante o período 

presencial, e segue sen facelo agora.

Materiais e recursos  Presentacións de unidades compartidas en Drive



 Materiais audiovisuais compartidos en Drive
 Recomendacións de webs de consulta

Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

Non se realizou ningunha modificación sobre o que está reflectido na 
Programación

Avaliáronse os contidos correspondentes ás Unidades 1-2-3-4-5- 6

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

Tarefas de repaso da 1º e 2º avaliación: 

 Cadernos de    tarefas para o alumnado que aprobou a 1º e 2º avalia-
ción: actividades de reforzo e ampliación, voluntarias. Poden subir a
súa  nota final.

 Cadernos de tarefas para o alumnado que suspendeu a 1º  e/ou 2º
avaliación: actividades  de  repaso  dos  contidos  mínimos impartidos.
Avaliables e obrigatorias

Probas finais:  para o alumnado que ten suspensa a 1º e 2º avaliación: 

 Si é posible que o alumnado de  2º Bach poida acudir ao centro en grupos re-
ducidos para preparar ABAU e tarefas de reforzo, a partir dese día realizarían-
se  aclaracións presenciais de dúbidas e un exame das dúas avaliacións sus-
pensas segundo o calendario que estableza a Dirección do centro

 Si non fora posible, na semana do 25 de maio ao 3 de xuño proporanse activi-
dades de avaliación  baseadas nos contidos mínimos impartidos .  Realizaran-
se por vía telemática, ben con un exame on line(oral)  ou coa proposta de
exercicios a realizar e entregar nunha  data e horario marcados previamente. 

 En ambas opcións, o alumnado debe demostrar que acada os contidos míni-
mos e competencias básicas da materia impartida no período presencial

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)



1. Alumnado que aprobou a 1º e 2º avaliación: 

o  A súa cualificación final será a nota media da 1º e 2º avaliación. Cos criterios esta-
blecidos na programación  inicial

o Sobre esa nota, o alumnado ten a oportunidade de sumar 1 punto : 
              - Tarefas realizadas antes do confinamento( 1 tarefa obrigatoria)
              - Tarefas voluntarias de reforzo e ampliación  propostas 

1. Alumnado que suspendeu  a 1º + 2ª avaliación : 

o Ata o 22 de maio: 

 Cadernos de tarefas de repaso dos contidos mínimos impartidos. Avaliables 
e obrigatorias .  Contarán un 30% (si son positivas)

o Do 25 de maio ao 3 de xuño: exame das dúas avaliacións suspensas. 
 Presencial, si é posible 
 Ou por vía telemática:  oral , por videoconferencia , ou con proposta de exerci-

cios a realizar e entregar nunha  data e horario marcados previamente.
 Valor: 70% 

CRITERIOS: 

 O alumnado debe demostrar que acada os contidos mínimos e competencias básicas da
materia impartida no período presencial

 En todos os procedementos de avaliación valorarase especialmente as competencias bási-
cas que foron especialmente traballadas durante o período presencial:  

 Capacidade de análise, descrición, contextualización e explicación de obras
de arte

 Capacidade de expresión, comprensión e  síntese
 Manexo de vocabulario artístico

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

 Realizarase un exame extraordinario sobre os contidos impartidos na 1º e 2º 
avaliación(ata o 12 de marzo)

 Si é posible, será presencial no centro;  senón fora posible, realizarase da mesma maneira
que en Xuño.
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Curso:  2º BACHARELATO

Materia: Historia de España

Contidos,estándares de aprendizaxe e competencias que non se van
desenvolver

-Unidade  14: A Guerra Civil 
-Unidade  15 e 16:A Ditadura Franquista 
-Unidade  17 :Transición e Democracia

Enviáronse ao alumnado os materiais correspondentes a estas unidades, por si algún tiña interese en 
traballalos para as probas ABAU 2020

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

Actividades 

-Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e 2ª avaliación: Actividades 
de repaso e ampliación. 
-Tarefas para o alumnado que suspendeu a 1ª e/ou a 2ª avaliación:       
Actividades de repaso   dos contidos mínimos .
Traballar as  destrezas imprescincibles para afrontar a boa realización 
das prácticas esixidas neste nivel, en especial, a realización das 
composicións de texto histórico.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

-Envio de materiais por correo electrónico
-Todo o alumnado se comunica coas profesoras a través do correo 
electrónico para aclarar dúbidas, asesorarse, preguntas concretas, etc..
-Non hai alumnado desconectado (información de titores e xefatura de 
estudos)
- En xeral, cumpren cos prazos de entrega. Con respecto a algunhas 
actividades voluntarias, hai que dicir que unha boa parte do alumnado 
non as realiza, pola contra, algúns con moito interese fan máis das que 
se piden.

Materiais e recursos

-Presentacións das unidades en Power point
-Caderno con composicións novas elaboradas para o repaso, avaliación e
recuperación.
-Suxestións de visitas  a páxinas webs recomendadas
-Suxestións de visionado de documentais e enlaces para comprender 
mellor as preguntas curtas, e o contido do temario en xeral.



Modificación nos procedemento e instrumentos de avaliación e
cualificación

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
antes do 12 de 
marzo

Non se realizou ningunha modificación sobre o que está reflectido na Programación

Avaliáronse os contidos correspondentes as unidades da 1 á 13, exceptuando 4 
preguntas curtas do bloque 3 (  as Nº 10,11,12,13 do SéculoXVI-XVII) que estaban 
previstas para a terceira avaliación.

Avaliación de 
contidos 
desenvolvidos 
despois do 12 de
marzo.

Tarefas de repaso da 1ª e 2ª avaliación:

-Tarefas para o alumnado que aprobou a 1ª e 2ª avaliación: Actividades de reforzo e
ampliación voluntarias . Poden subir a súa nota final.
Tarefas para o alumnado que suspendeu a 1ª e/ou a 2ª avaliación: actividades de
repaso dos contidos mínimos impartidos. Avaliables e obrigatorias.

Probas finais: Para o alumnado que ten suspensa a 1ª e a 2º avaliación:

• Se fora  posible que o alumnado de 2º Bach poidese acudir  ao centro en
grupos  reducidos  a  partires  dunha  data   determinada,  faríase  un  exame
presencial.  Neste caso habería un calendario establecido pola Dirección do
centro.

• Se non fora posible o anterior, na semana do 25 ao 3 e xuño, realízaría se un
exame telemático, exame oral on line . A este  exame se  engade  a entrega
dos exercios obrigatorios solicitados previamente. 

• En  ambas  opcións  o  alumnado  debe  demostrar  que  acada  os  contidos
mínimos e competencias básicas da materia impartida no periodo presencial.

Modificación dos criterios de cualificación final
(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso)

1. Alumnado que aprobou a 1ª e 2 ª avaliación:

◦ A súa cualificación final será a súa nota media da 1ª e 2ª avalaiación. Con criterios
establecidos na programación inicial

◦ sobre  esta  nota,  o  alumnado   pode  sumar  un  punto  coa  entrega  das  seguintes
actividades:
- Tarefas voluntarias propostas antes do confinamento ( proposta dunha tarefa)
- Tarefas voluntarias de reforzo e ampliación propostas 

◦
2. Alumnado que suspendeu a 1ª e/ ou  2ª avaliación:

• Ata o 21 de maio:
Entregará  as  tarefas  de  repaso  dos  contidos  mínimos impartidos   (Composicións
históricas). Contarán un 30% ( si son positivas)



• Do 25 de maio ao 3 de xuño: Exame das avaliacións suspensas.
-Presencial no IES, si é posible
- Por vía telemática: Oral, por videoconferencia, ou  cunha proposta de exercicios a
entregar nun horario  e tempo establecido previamente. 
-Valor: 70%

CRITERIOS:

-O alumnado debe demostrar que acada  os contidos mínimos e competencias básicas da materia impartida
no periodo presencial.  
 - En todos os procedementos de avaliación valorarase especialmente as competencias   básicas que foron
traballadas durante o periodo presencial como son :

– A capacidade  de  comprensión,  análise,  contextualiazación  e  interpretación  dos  documentos
históricos.

–  A aplicación do traballo cos textos  nunha síntese escrita persoal que permita relacionar os
textos  entre  sí  e  responder  á  cuestións  sinaladas  dunha  determinada  época  histórica.
( composicións históricas)

– O manexo axeitado do vocabulario histórico  
–  Capacidade para responder de forma concisa e contextualizada  a preguntas históricas  breves

entre as seleccionadas nos contidos da programación de cada avaliación.
            -    Capacidade de  expresión e redacción correcta e  coherente.

                                  

Avaliación e cualificación da proba extraordinara de setembro

 Realizarase un exame extraordinario sobre os contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliación ( ata o 12 de   
marzo)

Se é posible, presencial no centro; se non fora posible, realizarase da mesma forma que  en xuño.

Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:



Procedementos e 
instrumentos de avaliación:
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