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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e 
utilizala para formar unha opinión propia, expresarse con precisión e 
argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a saúde. 
 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico, e utilízaa para 
formar unha opinión propia, expresarse con precisión e argumenta sobre problemas 
relacionados co medio natural e a saúde. 

 

 Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a 

vida, e caracterizar os principais grupos de plantas. 

 

 Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia para o 

conxunto de todos os seres vivos. 

 Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de plantas. 

Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a 

clasificación de animais e plantas. 

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

Coñecer as características principais, así como a importancia na vida, de 
fungos, protistas e moneras. 

Coñece as características principais, así como a importancia na vida, de fungos, 

protistas e moneras. 

Identificar as principais zonas climáticas da Terra. 
 

Identifica as principais zonas climáticas da Terra. 

Recoñecer os ecosistemas das diferentes zonas climáticas, e as súas 
principais características. 
 

Recoñece os ecosistemas das diferentes zonas climáticas, e as súas principais 
características. 

Identificar os factores abióticos dos ecosistemas acuáticos. 
 

Identifica os factores abióticos dos ecosistemas acuáticos. 

Clasificar os principais ecosistemas de auga doce e salgada. 
 

Clasifica os principais ecosistemas de auga doce e salgada. 

Definir que é o solo, os seus compoñentes e as principais accións para a súa 
conservación. 
 

Define que é o solo, os seus compoñentes e as principais accións para a súa 
conservación. 

 Recoñecer e difundir accións que favorezan a conservación ambiental. Recoñece e difunde accións que favorezan a conservación ambiental. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 

Instrumentos: 

 

 Avaliación  directa de contidos , probas de control  correspondentes á 

unidade. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

Cualificación final 

A cualificación final será unha media das avaliacións presenciais (primeira e 
segunda). 
A terceira avaliación ( non presencial) só terá carácter positivo. Aqueles alumnos 
e alumnas que continúen mostrando interese pola materia, se conecte no caso 
de ser posible, e  fagan as tarefas requeridas verán incrementada a súa nota 
media como máximo un punto; medio punto por interese da materia e medio 
punto por realización das tarefas, xa sexan orales durante as clases ou escritas. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 As  probas extraordinarias de setembro estarán compostas de 10 preguntas. As 

8   primeiras referiranse á materia vista nas dúas primeiras avaliacións e as 2 

últimas á  materia vista no terceiro trimestre, estando estas últimas claramente 

marcadas  arriba nos criterios de avaliación.  

 

 

 Cualificación cuantitativa: 

 Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 punto 

se se resolveu correctamente. No caso 

de que a resolución non sexa errónea, 

pero sexa incompleta ou falte algún 

elemento esencial, pódese valorar con 

0,5 puntos. Así, a cualificación máxima 

da proba será de 8 puntos. A avaliación 

inicial cualificarase do mesmo modo. 

 Observación directa:2 puntos 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Non houbo cambios con respecto á programación 
orixinal. 

 
 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non houbo cambios 
 
 

Criterios de cualificación: Os mesmos  da programación ordinaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  Ampliación, por ser unha materia que non verán en segundo de ESO. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnos con conectividade: clases mediante  videoconferencia, mantendo un 
patrón similar ás clases ordinarias pero facendo fincapé só nos estándares de 
aprendizaxe considerados prioritarios.  
Alumnos sen conectividade: Recoméndase a lectura comprensiva ao alumno 
ou alumna, achégase resumo das unidades e proponse actividades de 
comprensión. 
En ambos os casos hai un teléfono (chamadas ou Whatsapp)  de contacto 
para dúbidas e explicacións.  

Materiais e recursos Libro alumnado e material da rede principalmente.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Publicado na web que temos de contacto coas familias: plataforma 
Educamos.  
Tamén será achegado doutros xeitos, a través das canles que teñan os 
diferentes titores. 

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro: https://viladoarenteiro.com 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Resolver situacións de condución, aplicando os fundamentos técnicos e 
habilidades específicas, actividades físicas e deportivas propostas en 
condicións reais ou adaptados. 

 

Aplicar os conceptos básicos de técnicas específicas e habilidades das 
actividades propostas, respectando as normas e regulamentos establecidos. 

 

Interpretar e producir accións motoras con fins artísticos e expresivos, 
utilizando técnicas de linguaxe corporal e outros recursos. 

 

Use técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

Recoñecer os factores implicados nos mecanismos de condución de 
acción e controlar a intensidade da actividade física, aplicando-os á 
propia práctica e relacionados coa saúde. 

 

Adaptacións orgánicas relacionadas coa actividade física sistemática, así como 
a saúde e os riscos e contra-indicacións do deporte 

 

Desenvolver capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e 
no intervalo de saúde, mostrando unha actitude de auto demanda no 
seu esforzo. 
 

Aplicar os fundamentos de hixiene postural na práctica da actividade física 
como medio de prevención de lesións. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Enviamos aos alumnos rutinas prácticas e xogos 
deportivos , así coma consellos para non facer unha vida sedentaria y a 
importancia da actividade física , facendo unha observación sistemática. 

Instrumentos: Observación  dos alumnos desenvolvendo esas rutinas e 
xogos. 

Cualificación final 

Debido aos criterios socioafectivos e eminentemente prácticos da materia, 
a cualificación final será a media das dúas avaliacións anteriores  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba práctica na que se valorará se o alumno supera  obxectivos, metas 
que deben alcanzar  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non teño alumnos nesta circunstancias 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Promovemos  que os alumnos fixeran na súa casa actividade física ou 
exercicio físico, explicando as diferencias entre elas, dentro das 
limitacións de espazo existentes en cada fogar , así coma a utilización 
de materiais alternativos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Facerlle chegar as actividades e estar en contacto con eles, no noso 
caso nos había problemas de conectividade cos alumnos. 

Materiais e recursos Vídeos youtube (rutinas físicas) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Plataforma Educamos 
Correo electrónico 
 Zoom   
WhatsApp. 

Publicidade  www.viladoarenteiro.com 
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

 
 

Estándares de aprendizaxe: 
 

Criterios de avaliación: 

1.Comprensión: 
 

- Pode comprender unha serie de 
palabras sinxelas ou próximas ao 
galego ou ao castelán. 

 
- Pode distinguir o francés de outras 

linguas. 
 

- Pode comprender unha situación de 
presentación entre mozos franceses. 

 

-Pode pedir e dar un número de 
teléfono. 

 
-Pode recoñecer os saúdos utilizados 

por diferentes interlocutores en 
diálogos. 

 
- Pode recoñecer se a a entoación 
dunha oración é unha cuestión, unha 
exclamación ou unha afirmación. 

 

- Pode comprender o motivo dunha 
chamada telefónica 

 
- Pode comprender unha serie de 

actividades suxeridas por unha persoa. 
 

- Pode comprender os nomes dos 
diferentes interlocutores dun diálogo. 

Bloque 1: comprender: 
 

- Escoitar palabras francesas 
semellantes no castelán e no galego e 
repetilas. 

 
-Escoitar e poñer en relación os sons 
e as imaxes. 

 
-Escoitar frases para distinguir se son 

francesas ou non. 
 

-Escoitar entoacións de afirmación, 
de exclamación e de interrogación 
para distinguilas. 

 
- Escoitar os números (0-100) e 
repetilos. 

 
-Escoitar e diferenciar frases 

exclamativas ou interrogativas. 
 

-Escoitar e distinguir o feminino e o 
plural. 

 
-Escoitar varios diálogos entre mozos 
que se saúdan e que se presentan. 

 

-Escoitar unha canción sobre os días 
da semana. 

 

- Escoitar un diálogo entre mozos 
sobre o horario de clase e as súas 
materias escolares. 

 
-Escoitar un diálogo onde se fala das 
preferencias . 

 

-Escoitar un diálogo descriptivo 
dunha familia para atopar os seus 
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 membros. 
 

- Escoitar un diálogo telefónico para 
clasificar as actividades dun ou dunha 
adolescente. 

 

-Escoitar números de teléfono para 
identificalos. 

 

-Escoitar un diálogo entre 
adolescentes falando dos seus 
correspondentes e os seus costumes. 

2. Fala/ Conversa: 
 

-Pode saúdar e preguntarle a alguén 
como lle vai. 

 

-Pode presentarse e presentar a 
alguén. 
-Pode identificar a alguén ou algo. 

 

-Pode despedirse. 
 

-Pode pedir e dar un número de 
teléfono. 

 

-Pode deletrear unha palabra. 
-Pode preguntar a idade e responder. 

 

-Pode preguntar a alguén de onde vén 
e responder. 

 

-Pode falar das súas materias 
escolares e do seu horario escolar. 

 

-Pode preguntarle a alguén as súas 
preferencias e responder. 

 

-Pode responder e presentarse ao 
teléfono. 

 

-Pode convidar a alguén. 
 

-Pode pedir e dar explicacións. 
 
-Pode preguntar que hora e 

Bloque 2: falar/conversar. 
 

-Imitar escoitando as entoacións de 
afirmación, de exclamación e de 
interrogación para distinguilas. 

 

-Identificar alguén ou algo. 
 

-Interpretar unha escea de 
presentación entre adolescentes que 
falan materias escolares. 

 

-Interpretar un diálogo entre mozos 
adolescentes que expresan as súas 
preferencias. 

 

 
-Interpretar unha escea de 
presentación entre adolescentes. 

 

-Interpretar un diálogo entre 
adolescentes. 

 

- Interactuar para falar das materias 
do horario escolar. 

 

-Expresar como está o tempo na súa 
rexión. 

 

- Interactuar para debater sobre as 
vacacións en Francia e en España 
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responder. 
 

-Pode aceptar e rexeitar unha 
invitación. 

 

-Pode expresar a posesión. 
 

-Pode preguntar a alguén as súas 
preferencias e responder. 

 

-Pode falar sobre as actividades cotiás. 
 

-Pode preguntar e dicir a hora. 
 

-Pode preguntare dicir onde se atopa 
algo. 

 

-Pode informarse sobre a cantidade e 
responder. 

 

-Pode pedir e expresar a causa con 
Pourquoi ? e Parce que . 

 

3. Lectura 
 

-Pode recoñecer o vocabulario francés 
sobre un documento auténtico. 
-Pode comprender os gustos das 

persoas a partires dun diálogo escrito. 
- Pode comprender tarxetas de 

invitación. 
- Pode comprender un texto falando 

da francofonía. 
 

- Pode comprender as preferencias 
deportivas de varias persoas nun texto. 
- Pode comprender a frecuencia de 

actividades nas que se fala nun texto. 
- Pode comprender os gustos dunha 

persoa expresados nun correo. 
- Pode comprender as accións cotiás 

dunha persoa relatados nun correo. 
- Pode comprender un correo entre 

mozos falando da vida cotiá. 
- Pode comprender a relación 

temporal entre accións 
desenvolvidas en días diferentes. 

Bloque 3: ler. 
 

-Observar fotos e atopar as palabras 
correspondentes. 

 

 
-Ler un texto sobre a francofonía para 
darse conta da importancia da lingua 
francesa en todo o mundo. 
-Ler o texto sobre os principais 

símbolos e dos lugares máis 
coñecidos da cultura francesa. 

 

Ler extraídos de texto para atopar 
formas do pasado composto. 

 

-Ler un texto sobre diferentes 
parques temáticos en Francia 
( Futuroscope, Eurodisney,etc.) 

 

-Ler un texto sobre Os Parques 
Nacionais en Francia. 
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- Pode comprender actividades e os 
seus horarios . 

 

4. Escribir. 
 

-Pode escribir palabras sinxelas da 
lingua francesa. 
-Pode redactar unha carta de 
presentación persoal. 
-Pode escribir sobre as actividades 
diarias e sobre a súa frecuencia 
-Pode elaborar un horario coas súas 
materias escolares. 

Bloque 4: escribir. 
 

-Redactar unha carta de presentación 
persoal 
- Completar palabras da clase 

incompleta escribíndoas. 
-Producir un texto para describir o qu 
nos gusta facer a fin de semana. 
-Escribir vocabularios de cada 

unidade para revisar as palabras, os 
plus de entidade. 
-Describir unha mesa coa posición 

dos pratos, coitelos, vasos, etc. 
 
 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN: 
 

2.1. AVALIACIÓN: 
2.1.1. Procedementos: 

-  probas obxectivas, comprensión oral e escrita, exercicios, 
lectura. 

- análise das producións do alumnado. 
- interacción na clase por videoconferencia, email, etc. 

2.1.2. Instrumentos: 
- Cahier de l’élève, probas orais e escritas (videoconferencia, 

gravacións de audio, portfolio, traballos, etc. 
2.2. CUALIFICACIÓN FINAL: 

- Será o resultado da nota da primeira e segunda avaliación + 
ata dous puntos (como máximo) polo traballo e probas do 
último trimestre. 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 
- Sobre contidos da primeira e segundas avaliacións. 

 

2.4. ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE. 

 
2.4.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
- Serán os da adaptación da programación que se fixo nestas datas. 

 
2.4.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN: 

-O tratarse de avaliación continua, o aprobar a materia do curso actual 

supón a recuperación do curso anterior. 
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- Aqueles alumnos que non superasen a materia do curso terán unha proba 

obxectiva (presencial ou telemática) de avaliación sobre os contidos 

adaptados. 

-A presentación de traballos subirá nota (ata dous puntos). 
 

 
2.4.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 
2.5. Os mesmos da programación adaptada. 

 

 
3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 
REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

3.1. ACTIVIDADES: 

3.1.1. ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: 

HORARIO DE CLASE (POR VIDEOCONFERENCIA): 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
10:05 

 
LENGUA IV 

 
ENGLISH IV 

 
FRANÇAIS I 

 
ENGLISH IV 

 
LENGUA IV 

 
11:05 

 
ENGLISH III 

 
ENGLISH III 

 
FRANÇAIS II 

 
ENGLISH III 

 
FRANÇAIS III 

 
12:05 

 
ENGLISH II 

 
ENGLISH II 

 
FRANÇAIS III 

 
ENGLISH II 

 
FRANÇAIS II 

 
13:05 

 
ENGLISH I 

 
ENGLISH I 

 
FRANÇAIS IV 

 
ENGLISH I 

 
FRANÇAIS I 

 

Livre de l’élève, cahier de l’élève + DVD-ROM +CD audio.Tous Ensemble (Vicens Vives) 

Tests de compréhension CD audio (Vicens Vives) 

Blog scolaire : https://bardelinocom.wordpress.com/ 
 

Kahoots de révision (example) : 

https://create.kahoot.it/share/revision/0e5a6d24-b3b2-41fb-a3cf-cd98a89deeac 

3.1.2. ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE: 
 

- Livre et cahier de l’élève +DVD+CD-ROM Tous Ensemble (Vicens Vives) 
- Programmes /chaînes de télévision conseillés : 

https://www.france.tv/franceinfo/direct.html, 
- Tests de compréhension (écrite et orale). 
- Portfolio. 

http://www.france.tv/franceinfo/direct.html
http://www.france.tv/franceinfo/direct.html
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3.2. METODOLOXÍA : 
 

A integración de estratexias. Para o desenvolvemento das competencias ten que estar 
presente en todos os aspectos da metodoloxía. 

 
A competencia que permite comunicar en diferentes linguas estranxeiras supón o 
acceso a outras culturas, estimula as relacións interpersonais e favorece unha 
formación integral. 

 

Desenvolve así o respecto outro linguas e culturas, todo permitindo mellor 
comprender a lingua propia. 

 

O Marco europeo común de referencia para a aprendizaxe das linguas estranxeiras 
establece que, para desenvolver progresivamente a competencia comunicativa nunha 
certa lingua, o alumnado ten que ser quen de levar a ben un conxunto de tarefas 
comunicativas que esixen a realización de accións que teñen unha finalidade de 
comunicación concreta nun medio específico. Este proxecto descansa por conseguinte 
sobre dous alicerces : 

 

- A consideración da lingua como un vehículo esencial para a expresión de ideas, de 
pareceres ou de sentimentos e, por conseguinte, unha vía privilexiada de abertura 
cara ás demais. 

 

-Un instrumento imprescindible para a adquisición de novas aptitudes e 
coñecementos. 

 

Empregamos, entón, un achegamento ao uso da lingua a través de actividades de 
comprensión, de expresión e de interacción, orais e escritas, o enfoque comunicativo, 
a aprendizaxe activa, a integración do desenvolvemento das competencias de base e 
das novas tecnoloxías, a estimulación da lectura, e o recoñecemento da diversidade 
da clase. 

 

Enfoque comunicativo. Un dos obxectivos elementais da aprendizaxe das linguas 
estranxeiras é a mellora da capacidade de comprensión e de expresión oral e escrita 
do alumnado. As actividades de comprensión e de expresión oral considéranse a 
partires de textos reais : diálogos auténticos. 
A observación de documentos das diferentes modalidades fai que o alumnado , unha 
vez que se recoñecen as características temáticas e formais establecidas, imitan, 
recrean e reinterpretan estes elementos estruturais nas súas propias producións. 
É importante tamén tentar de manter un equilibrio entre a práctica de textos 
comunicativos con propósitos, das estruturas, das construcións de frases ou dos 
rexistros que respectan as convencións. O ensino presenta unha faceta dobre: por 
unha banda a ampliación do léxico e a mellora da ortografía, e da outra, a reflexión 
sobre as cuestións gramaticais funcional como instrumento de comunicación. 
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Aprendizaxe activa. No ensino/aprendizaxe da materia da segunda lingua 
estranxeira, o profesor, a partir de bases teóricas sucintas, guía as actividades do 
alumnado. A actividade de reflexión sobre a lingua é un xeito de garantir unha 
aprendizaxe verdadeiramente significativa. 

 
Traballo por tarefas. O alumnado ten que considerarse como un actor social que 

desenvolve diversas tarefas que se basean nas accións que toma, mais tamén teñen 
en conta os recursos cognitivos, afectivas e volitivos, así como o conxunto das 
capacidades específicas que posúe e utiliza o alumnado. 

 

Integración das competencias base. As competencias base, entendidas no sentido 
dunha ”combinación de habilidades, de coñecementos e de actitudes que apuntan á 
aplicación dos saberes adquiridos , están definidas como as capacidades que ten que 
ter desenvolvido un ou unha moza ao finalizar o ensino obrigatorio, para poder 
conseguir o seu desenvolvemento persoal, exercer unha cidadanía activa, tomar 
parte á vida adulta de modo satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha 
aprendizaxe permanente ao longo da vida”. Así, as diferentes áreas e materias teñen 
como obxectivo último de contribuír á adquisición e ao desenvolvemento das 
competencias base. Das competencias emanan pois os obxectivos e os contidos de 
cada área ou materia do programa tanto como os criterios avaliadores, que achegan 
referencias que permiten apreciar a grao de adquisición destes por parte do 
alumnado en cada momento do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
Incorporación das novas Tecnoloxías da Información e da Comunicación: neste 
intre, as tecnoloxías da información están integrándoas completamente no proceso 
de ensino-aprendizaxe, aproveitando as súas potencialidades e os seus recursos. Os 
alumnos utilizan o portátil para ter os cursos por videoconferencia, envían e reciben 
correos electrónicos con deberes e exercicios con total normalidade. 
Trátase de construír o coñecemento a través de camiños diferentes. As novas 
tecnoloxías constitúen un elemento fundamental para a adquisición do 
coñecemento. Pódense tamén combinar estas ferramentas cos procedementos e os 
apoios tradicionais. 

 
Atención á diversidade. O programa da segunda lingua estranxeira ten que ser 

suficientemente flexible para adaptarse á diversidade de niveis que poden presentar 
os alumnos que teñen a posibilidade de comezar e de rematar a súa aprendizaxe 
durante calquera curso da etapa. O proceso de ensino-aprendizaxe (alumnos e 
profesores) faise desde perspectivas moi diferentes en canto a aspectos tan diversos 
coma os intereses , os ritmos de aprendizaxe, as capacidades, a procedencia, etc. 

 

Os alumnos con necesidades específicas que non poden seguir o ritmo de clase 
contan con apoio dos mestres de Educación Especial para o seu seguimento, ben 
conectándose en clases de reforzo, ben ( se non teñen conectivade) a través do 
teléfono ou de WhatsApp para recibir as directrices e explicacións pertinentes. 
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3.3. MATERIAIS E RECURSOS. 
 

Por mor do confinamento estamos empregando principalmente recursos en formato 
dixital: videoconferencia, blogs, vídeos. Email,… 

- Livre, cahier de l’élève + DVD-ROM +CD audio.Tous Ensemble (Vicens Vives) 
- Tests de compréhension CD audio (Vicens Vives) 
- Blog scolaire : https://bardelinocom.wordpress.com/ 
- Kahoots de révision (example) : 
- https://create.kahoot.it/share/revision/0e5a6d24-b3b2-41fb-a3cf- 

cd98a89deeac 
 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

 
4.1. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E FAMILIAS: 

- Plataforma Educamos. 

- Correo electrónico. 

- Zoom. 

- WhatsApp 

4.2. PUBLICIDADE: páxina web do Colexio. 

www.viladoarenteiro.com 

http://www.viladoarenteiro.com/


ADAPTACIÓN DA PROGRAMACION DE LINGUA INGLESA 1º ESO 2019-20 

1 
 

                                     ADAPTACIÓN DA PROGRAMACION DIDÁCTICA 

LINGUA INGLESA 1º ESO 

            Indice: 

1. Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación. 

2. Avaliación e calificación. 

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu caso, 

ampliación). 

 

 

1. ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

        

            ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

    

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais. 

- Identifica a información esencial, os puntos 
máis importantes e os detalles máis 
relevantes en textos cortos e sinxelos orais, 
en directo, grabados, etc. a unha velocidade 
lenta ou media, que traten de situación 
diarias ou frecuentes relativas a asuntos de 
interés xeral, público, educacional, etc. tendo 
en conta que as condicións técnicas e os 
ruidos de fondo poden distorsoar levemente 
as mensaxes, así que debería ser posible 
escoitalas de novo. 

- Sabe como empregar as estratexias máis 
adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial e os puntos e ideas máis 
importantes ou ben os detalles máis 
relevantes dun texto. 

- Distingue función de comunicación máis 
importante dun texto e os rasgos máis 
frecuentemente usados para organizar textos. 

- Fai uso das estratexias de comunicación oral e 
emprega os modelos sintácticos para 
comprender textos e significados asociados 
con eles. 

- Recoñece vocabulario oral común sobre 
temas cotiáns e xenerales ou en conexión con 
temas de interés: estudio, traballo, sendo 
capaz de deducir o significado de palabras e 
expresións menos frecuentes a partires do 
texto e do contexto. 

- Distingue entre os patróns de sonido, acento, 
ritmo e entoación máis frecuentes, 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais. 

- Comprender os puntos máis importantes e 
detalles relevantes de anuncios, 
advertencias, mensaxes e textos cortos 
dados lentamente e con claridade. 

- Comprender os puntos máis importantes 
do que se di en tarefas e conversacións 
diarias. 

- Identificar o significado xeral e os puntos 
máis importantes en calquera outro texto 
oral. 

- Comprender nun texto ou conversa 
narrativa os puntos de vista e opinións 
sobre os temas diarios e asuntos de interés. 

- Comprender nunha conversación ou texto 
oral (con ou sen axuda do vídeo) o que se 
pregunta sobre temas persoais ou asuntos 
de interés ou comentarios sinxelos e 
predicibles. 

- Distinguir as ideas máis importantes e a 
información relevante en textos orais e 
conversas sinxelas. 

- Identificar información esencial en textos 
orais con ou sen apoio do vídeo acerca de 
asuntos cotiáns ou de interese. 
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recoñecendo as intencións e valores 
comunicativos relacionados. 

BLOQUE 2: Produción de textos orais. 

- Produce textos cortos e comprensibles nas 
conversacións habituais empregando un 
rexistro neutro ou informal e unha linguaxe 
sinxela para dar e pedir información sobre 
asuntos importantes, coñecidos ou de interés 
persoal, conectados cos estudios ou co 
traballo.. 

- Descubre e coñece cales son as estratexias 
máis axeitadas para producir cortos, 
monólogos ou diálogos, de estructuras claras 
e simples que emprega, entre outras cousas, 
procedementos tales como o de adaptar a 
mesaxe aos modelos da primeira lingua. 

- Engade aspectos socioculturais e 
sociolingüístcos en conexión cos modelos de 
interacción e comportamento e as 
convencións sociais. 

- Pon na práctica as función precisas para a 
comunicación, empregando exemplos 
frecuentes para organizar os textos de forma 
sinxela. 

- Coñece un número limitado de estructuras 
sintácticas moi usadas e as emprega en 
mecanismos de comunicación sinxela, 
relacionada con contexto e coa intención 
comunicativa. 

- Descubre e usa vocabulario o suficiente 
vocabulario oral para comunicar información 
sinxela e directa, opinións e puntos de vista 
breves en situación normais e cotiás. 

- Pronuncia e entona correcta e 
intelixiblemente aínda que en ocasións cun 
claro acento estranxeiro, ou ben con erros 
ocasionais de pronunciación que non 
interrumpen a comunicación, aínda que os 
interlocutores poden pedirlle as veces que 
repita. 

- Utiliza frases cortas, grupos de palabras e 
fórmulas para interactuar axeitadamente en 
diálogos breves en situacións diarias 
habituales.  

BLOQUE 2: Produción de textos orais. 

- Facer presentacións cortas ou lecturas e 
contestar a preguntas sinxelas sobre os 
seus contidos. 

- Empregar as fórmulas de interacción social 
(saúdo, despedida, etc.) seguindo as 
normas básicas de cortesía. 

- Tomar parte nunha conversación máis 
formal académica ou de traballo. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos. 

- Identifica información esencial, os puntos 
máis importantes e os detalles relevantes en 
textos impresos ou dixitais, cortos e ben 
estructurados e escritos en rexistros formais, 
informais ou neutros que tratan de asuntos 
cotiáns de importancia ou interés para o 
estudio ou o traballo e que inclúen 
estructuras sinxelas e vocabulario empregado 
comúnmente. 

- Coñece e sabe cómo usar as estratexias máis 
axeitadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas máis 
importantes dun texto. 

- Está familiarizado cos aspectos 
sociolingüísticos e culturais conectados coa 
vida diaria, coas relacións interpersoais e as 
convencións sociais (costumes ou tradicións) 
que as emprega para comprender o texto. 

- Distingue as funcións de comunicación máis 
relevantes nun texto e os rasgos máis 
comúns, así como os modelos de discurso 
máis empregados coa organización do texto.  

- Recoñece o vocabulario máis frecuente 
escrito sobre temas diarios e xerais 
conectados cos seus intereses, co estudio e o 
traballo e é quen de deducir os significados de 
palabras menos frecuentes ou máis 
específicas, empregando o texto e o contexto. 

- Recoñece as principais normas de ortografía, 
puntuación e escritura, así como as 
abreviaturas e símbolos e o seu significado. 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos. 

- Identificar información relevante en textos 
instructivos para aparellos ou máquinas 
que poidan desenvolver actividades e 
normas de seguridade. 

- Comprender os puntos principais dos 
anuncios e da publicidade en xeral. 

- Comprender a correspondencia persoal en 
calquer formato. 

- Comprender os puntos máis importantes 
da correspondencia formal na que hai 
temas persoais, educativos ou de traballo. 

- Inferir as ideas principais en textos 
periodísticos en calquera formato. 

- Comprender a información específica e  
esencial en páxinas webs e noutros 
materiais de referencia. 

- Comprender os principais puntos de 
narracións cortas que estean ben 
estructurados.  

 

 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos 

- Escribe ou ben en papel, ou en dispositivos 
electrónicos, textos cortos con estructuras 
claras acerca de temas diarios ou asuntos de 
interese persoal facendo un uso axeitado dos 
recursos de cohesión básica, ortografía e os 
principais signos de puntuación, cun control 
básico das expresións e estructura sinxelas e 
do vocabulario frecuente. 

- Coñece e usa estratexias axeitadas para 
escribir textos sinxelos con estructuras 
básicas. 

- Emprega as normas básicas de relacións 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos 

- Contestar un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relacionado co 
traballo, formación, intereses e afeccións. 

- Tomar notas e mensaxes con información 
sinxela e relevante. 

- Escribir notas en mensaxes con 
comentarios, instruccións e advertencias 
sobre actividades e situacións diarias de 
interese persoal. 

- Escribir relatos moi cortos con información 
sinxela e relevante acerca de eventos 
usuais. 
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sociais interpersoais e de comportamento 
respeitando as normas de educación nos seus 
contextos. 

- Usa as funcións da comunicación precisas e os 
modelos de discurso máis comúns para 
organizar os textos escritos dun xeito sinxelo, 
con cohesión e coherencia. 

- Coñece un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes ou bastante sinxelas 
para adaptárense a intención comunicativa 
(repetición de vocabulario, elipsis, deixis, 
etc.). 

- Coñece e usa o vocabulario necesario para 
comunicar información, opinións e puntos de 
vista sinxelos en situación cotiáns. 

- Coñece e usa axeitadamente as marcas de 
puntuación e ortografía básicas, e as 
abreviaturas máis coñecidas de formatos 
electrónicos, por exemplo SMS, Whatsapp, 
etc. 

 

- Escribir correspondencia persoal pola que 
se fai ou mantén o contacto social. 

- Escribir notas e mensaxes curtas 
respeitando as convencións e as reglas de 
educación. 

 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

2.1. AVALIACIÓN 

 

2.1.1. Procedementos 

Probas específicas, análise da produción oral  e escrita do alumnado e probas específicas.  

Dende que comezou o confinamento, mantivemos o contacto telemático cos alumnos, vía e-mail e 

posteriormente por vídeoconferencia. 

O número de horas de clase por vídeoconferencia para esta materia é de tres horas semanais.  

Cada semana os alumnos achegan os seus traballos por correo electrónico e tamén corriximos e 

comentamos as dúbidas na clase por vídeoconferencia. 

 

2.1.2. Instrumentos 

Avaliación continua da produción e comprensión oral e escrita, por  videoconferencia, correo 

electrónico, etc. 

Os alumnos teñen ao seu dispor o libro  e cuadernillo  físico que colleron os día 12-13 de marzo ou ben 

que se lles achegou dende o centro coa axuda dos servicios do Concello. 

Tamén contamos con outras ferramentas, como o noso blog escolar no que teñen esquemas, modelos 

de exercicios, algún vídeo e máis material relativo á materia. 
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2.2. CUALIFICACIÓN FINAL  

    A nota final vaise configurar do seguinte xeito: 

        - Será resultado da nota da  primeira e segunda avaliación +   2 puntos que corresponden ao 
traballo desenvolvido  no terceiro trimestre (presentación de traballos, probas obxectivas, esforzo, etc.)      

         
2.3.  PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 

-  Sobre a materia dada nos primeiros e segundo trimestre. + 2 puntos do traballo achegado. 

 

2.4. ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE. 

 

2.4.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

 

- Serán os da adaptación da programación que se fixo nestas datas. 

       

2.4.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:  

    -O tratarse de avaliación continua, o aprobado na materia do curso actual supón a 

recuperación do curso anterior. 

- Aqueles alumnos que non superasen a materia do curso terán unha proba obxectiva 

(presencial ou telemática) de avaliación sobre os contidos adaptados. 

-A presentación de traballos subirá nota (ata dous puntos). 

2.4.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

- Os  mesmos da programación adaptada. 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO E, 

NO SEU CASO, AMPLIACIÓN). 
 

3.4. Actividades.  

3.4.1. Para alumnos con conexión telemática: 

     

   -Clase diaria por videoconferencia (zoom) de acordo con este horario: 

 

  
MONDAY 

 
TUESDAY 

 
WEDNESDAY 

 
THURSDAY 

 
FRIDAY 

 
10:05 

 
 LENGUA IV 

 
 ENGLISH IV 

 
 FRANÇAIS I 

 
 ENGLISH IV 

 
LENGUA IV 

 
11:05 

 
 ENGLISH III 

 
ENGLISH III 

 
FRANÇAIS II 

 
ENGLISH III 

 
FRANÇAIS III 

 
12:05 

 
ENGLISH II 

 
ENGLISH II 

 
FRANÇAIS III 

 
ENGLISH II  

 
 FRANÇAIS II 

 
13:05 

 
ENGLISH I 

 
ENGLISH I 

 
FRANÇAIS IV 

 
ENGLISH I 

 
 FRANÇAIS I 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACION DE LINGUA INGLESA 1º ESO 2019-20 

6 
 

-Exercicios do libro e do cuadernillo (Texto digital Smart Planet 

https://www.cambridge.es/catalogo/secundaria/cursos/smart-planet/acceso-digital 

Acceso libre a tódolos contidos de Smart Planet (Student’s Book, Workbook, Audio and Videos) 

-Material específico de reading, listening, etc. 

-Boletíns de exercicios. 

-Vídeos recomendados. 

-School blog onde colgamos material de clase: 

https://buffaloval.blogspot.com/ 

-Sitios e aplicacións específicas : 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/listening 

- Kahoots de repaso. 

https://create.kahoot.it/share/grammar-review-2nd-year/c445e8fa-74df-4953-bcb9-5108ea60642c 

 

 3.1.2. Actividades para alumnos sen conexión: 

 

(Activities for students without Internet Connection): 

 

-Smart Planet  seccións de ampliación gramatical e repaso, en inglés e en castelan que lles permitirán 

aos alumnos sen conexión traballar dende a casa. O  CD audio/ DVD  tamén  nos permite o repaso, 

práctica e autoavaliación. 

 

 

Os alumnos con necesidades específicas que non poden seguir o ritmo de clase contan con apoio dos 

mestres de Educación Especial para o seu seguimento, ben conectándose en clases de reforzo, ben ( se 

non teñen conectivade) a través do teléfono ou de WhatsApp para recibir as directrices e explicacións 

pertinentes. 

 

3.5. METODOLOXÍA: 

Seguimos dous criterios en canto á metodoloxía:  

- Un enfoque interactivo, centrado en ensinar o uso e desenvolvemento das destrezas 

lingüísticas. 

- A dedución tamén debería ser  tan importante como as actividades audiolingüísticas, en 

especial, para aqueles alumnos que non teñen conexión e tamén para o resto que deberá 

empregar ferramentas de autoevaluación. 

Na medida do posible, tentaráse de facer uso das catro destrezas lingüísticas: 

a. Speaking con actividades que promoven a interacción oral. O obxectivo é usar sempre o 

vocabulario e os puntos de gramática xa estudados (videoconferencia no 3º trimestre) 

b. Writing: o método intenta que os alumnos produzan tipos diferentes de textos escritos, 

por exemplo e-mails, posts, cartas…Ademáis de centrarnos nos contidos de cada 

unidades, os alumnos amplían os seus coñecementos aprendendo a usar elementos 

particulares na escritura como conxuncións, frases feitas, etc. 

c. Listening: os textos e modelos de conversación están ao dispor dos alumnos en CDs e 

nos libros dixitais, o que lles permite poñer o audio tantas veces como necesiten. 

d. Reading: os alumnos deben ler e estar motivados para facelo, non teñen material extra 

xa que nos concentramos no libro de texto e nos textos do workbook. 
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3.6. MATERIAIS E RECURSOS. 

Texto digital Smart Planet 

https://www.cambridge.es/catalogo/secundaria/cursos/smart-planet/acceso-digital 

Acceso libre a tódolos contidos de Smart Planet (Student’s Book, Workbook, Audio and Videos). 

-School blog onde colgamos material de clase: 

https://buffaloval.blogspot.com/ 

-Sitios e aplicacións específicas : 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/listening 

- Kahoots de repaso. 

https://create.kahoot.it/share/grammar-review-2nd-year/c445e8fa-74df-4953-bcb9-5108ea60642c 

 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

 

4.1. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E FAMILIAS: 

 

- Plataforma Educamos. 

- Correo electrónico. 

- Zoom. 

- WhatsApp 

4.2. PUBLICIDADE: páxina web do Colexio: 

 

www.viladoarenteiro.com 

 

 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
1ºESO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 
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CURSO:1ºESO 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1-1. Comprender, interpretar e valorar textos orais propios do 
ámbito persoal, académico/escolar e social. 

B1-1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito 
persoal, escolar/académico e social, identificando a estrutura, a información 
relevante e a intención comunicativa do falante. 

B2-1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. B2-1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do 
obxectivo e do tipo de texto. 

B3-1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso 
para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e 
para a composición e revisión progresivamente autónoma dos textos 
propios e alleos, empregando a terminoloxía gramatical necesaria para 
a explicación dos diversos usos da lingua. 

  

B3-1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticalis nos textos 
empregando este coñecemento para corrixir erros de concordancia en 
textos propios e alleos. 

B3-1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios 
e alleos aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de 
textos verbais nas súas producións orais e escritas. 

B3-1.3. Coñece e emprega adecuadamente as formas verbais nas súas 
producións orais e escritas. 

 

 

B4-2. Favorecer a lectura e a comprensión de obras literarias da 
literatura española e universal de todos os tempos e da literatura 
xuvenil, cercana aos propios gustos e aficións, contribuíndo á 
formación da personalidade literaria. 

B4-2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, 
analizando e explicando a relación existente entre diversas manifestacións 
artísticas de todas as épocas (música, pintura, cine…). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática, análise  da produción oral e 
escrita do alumnado e probas específicas. 

Instrumentos: probas de control orais e escritas ( ben realizadas en 
formato papel e enviadas para a súa corrección, ben mediante 
cuestionarios a través de aplicación informática) 

Cualificación final 

As cualificacións obtidas durante os dous primeiros trimestres suporán ata 
6 puntos da nota final. Para completala terase en conta a asistencia á clase 
(en liña), a participación, o traballo e o esforzo que contan ata 2 puntos e o 
dominio dos contidos vistos nos dous primeiros trimestres outros 2. 
Se o alumno non ten posibilidade de conexión a realización de tarefas  
contará ata 4 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Exame relacionado co temario visto durante os dous primeiros trimestres 
do curso. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  

 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades previstas están destinadas a fixar contidos que serán 
de importancia nos vindeiros anos. Tratarase, sobre todo, de  
realizar análises de morfoloxía para que o alumnado non teña 
problema á hora de distinguir as categorías de palabras( con 
especial atención aos verbos) 
Tamén se traballará moito a comprensión lectora, realizando 
moitas lecturas. 
A modo de ampliación realizarase unha aproximación esquema 
métrico dun poema.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A conectividade, en liña,  ofrece a posibilidade de continuar (dentro do 
posible) co ritmo normal de clase. Daquela os rapaces poden participar 
da posta en común de contidos, lectura, tarefas, exercicios e 
valoracións tanto do profesor coma do resto de compañeir@s.  
 Os alumnos que, por unha ou outra razón, non teñen oportunidade de 
conectarse en liña co resto da clase recibiron información e exercicios 
impresos por correo postal. Con todo estes alumnos resolven dúbidas 
consultando ao profesor mediante WhatsApp. 

Os alumnos con necesidades específicas que non poden seguir o ritmo 
de clase contan con apoio dos mestres de Educación Especial para o 
seu seguimento, ben conectándose en clases de reforzo, ben 
 ( se non teñen conectivade) a través do teléfono ou de WhatsApp 
para recibir as directrices e explicacións pertinentes. 

Materiais e recursos 

En esencia, os materiais para os alumnos son os mesmos (tanto os 
que teñen conectividade como os que non) e baséanse nas 
actividades do libro de texto e materiais elaborados polo profesor 
seguindo a dinámica do libro. 
A conectividade permite traballar a expresión de xeito oral e a 
comunicación fluída, podendo realizar correccións e puntualizacións 
de xeito inmediato. 
 Con todo cabe a posibilidade de enviar enlaces explicativos aos que 
non poden estar na clase en liña e de introducir elementos de 
formación telemática( aos que poden estar comunicados) dentro das 
horas de clase. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos recibirán persoalmente esta adaptación mediante o seu 
envío por WhatsApp e pola plataforma Educamos.  

Publicidade  
Publicación na páxina Web do centro. 
http://viladoarenteiro.com/ 
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desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  1.  Ler un texto literario coa entoación adecuada e facer o seu 
comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e atención un texto narrativo e coméntao 
seguindo uns criterios dados. 

  3.  Ampliar o vocabulario básico relacionado cos seres vivos    3.1.  Amplía o vocabulario básico relacionado cos seres vivos. 

   

4.    Recoñecer as categorías das palabras 4. Identifica a categoría de cada clase de palabra. 

  4.1  Recoñecer o verbo, analizar os seus compoñentes 
morfolóxicos e utilizar correctamente as formas nominais. 

  4.1.  Identifica a conxugación á que pertence unha forma verbal e di 
as súas formas nominais. 

   4.2.  Analiza morfoloxicamente formas verbais dadas. 

  6.  Analizar textos pertencentes ao xénero lírico e identificar 
certas estrofas. 

  6.1.  Analiza textos pertencentes ao xénero lírico e identifica as 
estrofas.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática, análise  da produción oral e 
escrita do alumnado e probas específicas. 

Instrumentos: probas de control orais e escritas ( ben realizadas en 
formato papel e enviadas para a súa corrección, ben mediante 
cuestionarios a través de aplicación informática) 

Cualificación final 

As As cualificacións obtidas durante os dous primeiros trimestres suporán ata 
6 puntos da nota final. Para completala terase en conta a asistencia á clase 
(en liña), a participación, o traballo e o esforzo que contan ata 2 puntos e o 
dominio dos contidos vistos nos dous primeiros trimestres outros 2. 
Se o alumno non ten posibilidade de conexión a realización de tarefas  
contará ata 4 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Exame relacionado co temario visto durante os dous primeiros trimestres 
do curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades previstas están destinadas a fixar contidos que serán 
de importancia nos vindeiros anos. Tratarase, sobre todo, de  
realizar análises de morfoloxía para que o alumnado non teña 
problema á hora de distinguir as categorías de palabras( con 
especial atención aos verbos) 
A modo de ampliación realizarase unha aproximación esquema 
métrico dun poema.  
Realizaranse  
Tamén se verá o vocabulario das últimas unidades  a modo de 
curiosidade para que os alumnos poidan ver palabras novas que 
non lles resultan familiares. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A conectividade, en liña,  ofrece a posibilidade de continuar (dentro do 
posible) co ritmo normal de clase. Daquela os rapaces poden participar 
da posta en común de contidos, lectura, tarefas, exercicios e 
valoracións tanto do profesor coma do resto de compañeir@s.  
 Os alumnos que, por unha ou outra razón, non teñen oportunidade de 
conectarse en liña co resto da clase recibiron información e exercicios 
impresos por correo postal. Con todo estes alumnos resolven dúbidas 
consultando ao profesor mediante WhatsApp. 
Os alumnos con necesidades específicas que non poden seguir o ritmo 
de clase contan con apoio dos mestres de Educación Especial para o 
seu seguimento, ben conectándose en clases de reforzo, ben ( se non 
teñen conectivade) a través do teléfono ou de WhatsApp para recibir as 
directrices e explicacións pertinentes. 

Materiais e recursos 

En esencia, os materiais para os alumnos son os mesmos (tanto os que 
teñen conectividade como os que non) e baséanse nas actividades do 
libro de texto e materiais elaborados polo profesor seguindo a 
dinámica do libro. 
A conectividade permite traballar a expresión de xeito oral e a 
comunicación fluída, podendo realizar correccións e puntualizacións 
de xeito inmediato. 
 Con todo cabe a posibilidade de enviar enlaces explicativos aos que 
non poden estar na clase en liña e de introducir elementos de 
formación telemática( aos que poden estar comunicados) dentro das 
horas de clase. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos recibirán persoalmente esta adaptación mediante o seu 
envío por WhatsApp e pola plataforma Educamos.  

Publicidade  
Publicación na páxina Web do centro. 
http://viladoarenteiro.com/ 
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CENTRO: CPR PLURILINGÜE VILA DO ARENTEIRO 

CURSO: 2º ESO 
  MATERIA: MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
DATA: 07/ 05/ 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Para a materia de ampliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Traducir de linguaxe verbal a linguaxe alxébrica enunciados de índole 
matemática. 

Traduce de linguaxe verbal a linguaxe alxébrica enunciados de índole matemática. 

 Identificar, entre varias expresións alxébricas, as que son monomios.  Identifica, entre varias expresións alxébricas, as que son monomios. 

 Nun monomio, diferenciar o coeficiente, a parte literal e o grao.  Nun monomio, diferencia o coeficiente, a parte literal e o grao. 

 Reducir ao máximo expresións con sumas e restas de monomios e 

polinomios. 

 Reduce ao máximo expresións con sumas e restas de monomios e polinomios. 

 Saber multiplicar monomios.  Multiplica monomios. 

 Reducir ao máximo o cociente de dous monomios.  Reduce ao máximo o cociente de dous monomios. 

Diferenciar e identificar os membros e os termos dunha ecuación.  Diferencia e identifica os membros e os termos dunha ecuación. 

Recoñecer se un valor dado é solución dunha determinada ecuación.  Recoñece se un valor dado é solución dunha determinada ecuación. 

 Coñecer e aplica as técnicas básicas para a transposición de termos.  Coñece e aplica as técnicas básicas para a transposición de termos  

Resolver ecuacións de diferente complexidade. Resolve ecuacións de diferente complexidade. 

 Resolver problemas de álxebra con diferente complexidade.  Resolve problemas de álxebra con diferente complexidade. 

Para a materia de repaso e reforzo os mesmos que na programación ordinaria. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 

Instrumentos: 

 

 Avaliación  directa de contidos , probas de control  correspondentes á 

unidade. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 

Cualificación final 

A cualificación final será unha media das avaliacións presenciais (primeira e 
segunda). 
A terceira avaliación ( non presencial) só terá carácter positivo. Aqueles alumnos 
e alumnas que continúen mostrando interese pola materia, se conecte no caso de 
ser posible, e  fagan as tarefas requeridas verán incrementada a súa nota media 
como máximo un punto; medio punto por interese da materia e medio punto por 
realización das tarefas, xa sexan orales durante as clases ou escritas. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 As  probas extraordinarias de setembro estarán compostas de 10 

preguntas/probas. As 8   primeiras referiranse á materia vista nas dúas primeiras 

avaliacións e as 2 últimas á  materia vista no terceiro trimestre, estando estas 

últimas, claramente marcadas  arriba nos criterios de avaliación.  

 

 

 

 

 Cualificación cuantitativa: 

 Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 punto 

se se resolveu correctamente. No caso 

de que a resolución non sexa errónea, 

pero sexa incompleta ou falte algún 

elemento esencial, pódese valorar con 

0,5 puntos. Así, a cualificación máxima 

da proba será de 8 puntos. A avaliación 

inicial cualificarase do mesmo modo. 

 Observación directa:2 puntos 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Non houbo cambios con respecto á programación orixinal. 

 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Continuaremos igual que marcaba 
a programación ordinaria. 
 
 

Criterios de cualificación: sen modificacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  
Ampliación da unidade de álxebra por considerar que deben ter uns mínimos 
coñecementos previos para abordar segundo de secundaria. 
Repaso e reforzo da materia anterior. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

  Alumnos con conectividade: clases mediante  videoconferencia, mantendo un 
patrón similar ás clases ordinarias pero facendo fincapé só nos estándares de 
aprendizaxe considerados prioritarios, marcados arriba para este trimestre e 
referidos na programación ordinaria para repaso e ampliación. 
Alumnos sen conectividade: Recoméndase repaso do traballo realizado en 
clase ao alumno ou alumna, achégase resumo  das cuestións principais e 
proponse actividades de comprensión. 
En ambos os casos hai un teléfono (chamadas ou Whatsapp)  de contacto 
para dúbidas e explicacións. 

Materiais e recursos Libro alumnado e material da rede principalmente.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Publicado na web que temos de contacto coas familias: plataforma 
Educamos.  
Tamén será achegado doutros xeitos, a través das canles que teñan os 
diferentes titores. 

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro: https://viladoarenteiro.com 



CENTRO: CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro 

CURSO: 1 º ESO 
MATERIA: Música 
DEPARTAMENTO: Música 
DATA: 11 – 05 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada e 
aplicándoos a través da lectura ou a audición e a interpretación de 
pequenas obras ou fragmentos musicais. 

▪ MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 

▪ MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou 
a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. 

▪ MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con 
formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 

▪ B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da 
música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en 
cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e 
matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

▪ MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; clave 
de sol ; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

▪ B1.3. Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais 
construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis 
comúns. 

▪ MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas 
sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

▪ B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as 
habilidades técnicas como medio para as actividades de 
interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo e achegando ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común. 

▪ MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 

▪ MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e 
a entoación. 



 

▪ B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de 
interpretación, asumindo diferentes papeis, intentando concertar a 
súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas musicais e 
contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común. 

▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e 
dos compañeiros e as compañeiras. 

▪ B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas 
agrupacións. 

▪ MUB2.1.1. Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así 
como a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

▪ B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas 
audicións. 

▪ MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 
interpretación e a audición. 

▪ B2.5. Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso 
indiscriminado do son, analizar as súas causas e propor solucións. 

▪ MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á calidade da 
experiencia humana, amosando unha actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música. 

▪ B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras 
disciplinas. 

▪ MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa 
sociedade. 

▪ B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e 
galego, e comprender o valor de conservalo e transmitilo. 

▪ MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e 
galego 

▪ B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles 
para a aprendizaxe e a indagación do feito musical. 

▪ MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

 
Avaliación 

Procedementos: 
Observación sistemática, análise da producción do alumnado, probas 
específicas para valorar os niveis de atención inmediata, probas específicas, 
valoracións por escrito e de xeito oral, recollida de materiais de xeito diario, 
semanal e final. 

Instrumentos: 
Cuestionarios orais e escritos, cadernos de clase, probas de control orais, 

traballos individuais e grupais, búsqueda activa de información a través de 

internet, presentación de esquemas, exposicións orais. 

 

 

 

 

 
Cualificación final 

A cualificación final será a media obtida da suma da primeira e segunda 
avaliación. 
A terceira avaliación e, debido ao seu carácter excepcional, será sempre 
positiva. 
Os alumnos que ,de xeito continuo, se conecten ás clases telemáticas 
(sempre que sexa posible) , amosen interese e realicen as tarefas que 
indique o profesor, verán incrementada a súa nota media nun máximo 
dun punto. 

 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Os alumnos que non superen a materia en xuño terán oportunidade de 
recuperación extraordinaria no mes de setembro. 
Só deberán examinarse da materia traballada previo decreto do estado de 
alarma. 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 

Sen cambios no exposto na programación orixinal. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Sen cambios no exposto na programación orixinal. 

Criterios de cualificación: 
Sen cambios na programación orixinal. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades 1. Actividades de recuperación para os casos de ter suspenso o 
primeiro, segundo ou ambos trimestres. 
2. Actividades de repaso e reforzo para todo o alumnado. 
3. Actividades de ampliación para aqueles nenos que superaron a 
materia de primeiro e segundo trimestre sen dificultade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Para o alumnado con conectividade empregaráse: o método de 
zoom, plataforma educativa educamos, WhtstApp e correo 
electrónico. 
2. Para o alumnado sen conectividade envío de libros e material de 
traballo a través do Concello. 

Materiais e recursos Libro de texto, páxinas webs, audios, pdf, recursos fotocopiables, 
películas ….. 
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4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

 
As familias estarán permanentemente informadas a través de 
chamadas telefónicas, WhatsApp, plataforma educativa educamos, 
correo electrónico e a páxina web do colexio. 

Publicidade http://www.viladoarenteiro.com/ 
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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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes 
presentes no ámbito comunicativo. 

 EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas.  CCL 

 EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes.  CCL 

 EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun mesmo tema.  CD 

 B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa 
relación significante-significado: símbolos e iconas. 

 EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas.  CCL 

 EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas.  CD 

 B2.3. Analizar e realizar cómics aplicando os recursos de 
adecuadamente. 

 EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas 
cinéticas e onomatopeas. 

 CCL 

 B2.4. Diferenciar e analizar os elementos que interveñen 
nun acto de comunicación. 

 EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación visual.  CSC 

 B2.5. Recoñecer as funcións da comunicación.  EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación 
audiovisual. 

 CCL 

 EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que predominan en mensaxes visuais e 
audiovisuais. 

 CD 
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2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
Os procedementos utilizados na primeira e segunda avaliación están 
contemplados na programación de aula (https://bit.ly/3fz4pGf) que se pode 
visualizar tamén na sección da materia na páxina web do profesor. 
Nesta terceira avaliación, debido a  situación de emerxencia, prodúcense 
algúns cambios en ditos procedementos, neste caso, obteremos por: 
 Realización de dous proxectos e valoración a través da rúbrica 

correspondente e facilitada ao alumnado. 
FlipBook (Animación) 
Proxecto deserrolado na web do profesor a que se enlaza 
mediante o seguinte enlace... 

http://www.juansanmartin.net/plastica_visual.html#flipbook  

Instrumentos:** 
Os instrumentos utilizados na primeira e segunda avaliación están tamén 
contemplados na programación de aula (https://bit.ly/2SRZNBf) que se pode 
visualizar tamén na sección da materia na páxina web do profesor. 
Os instrumentos basearanse nas rúbricas dos proxectos anteriormente 
mencionados. 

Cualificación 
final 

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

A valoración da cualificación nas avaliacións anteriores (primeira e segunda) 
están expostas na programación de aula que se pode ver no seguinte 
enlace...(https://bit.ly/2SRZNBf) 
 
Para o caso da TERCEIRA AVALIACIÓN é preciso ter en conta os 
seguintes criterios: 

 As actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias serán, 
flexibles e non penalizarán ou afectarán ao benestar do seu 
alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas.  

 Se terá en conta de maneira especial a situación dos estudantes 
máis vulnerables co obxectivo prioritario de que os alumnos e as 
alumnas non perdan o curso e poidan continuar avanzando na súa 
formación. 

 A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión 
das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu 
carácter diagnóstico e formativo para valorar os avances realizados e 
os atrasos que se puidesen producir, con obxecto de planificar as 
medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o 
vindeiro curso. 

 En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non 
presencial so poderá ter valor positivo para a cualificación do 
alumnado. 

 
Obtención da calificación da Terceira Avaliación 

 Realización e entrega de tarefas (por correo electrónico ou 
compartido os productos realizados por o alumnado).    

 
No caso da AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN FINAL DO ALUMNADO se 
realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación 
ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de 

https://bit.ly/3fz4pGf
http://www.juansanmartin.net/plastica_visual.html#flipbook
https://bit.ly/2SRZNBf
https://bit.ly/2SRZNBf
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*método xenérico que empregamos para a recollida de información sobre a consecución dos 

obxectivos formulados: observación sistemática, análise das producións do alumnado, probas 
específicas, valoracións por escrito, recopilación de materiais... 

**ferramentas físicas que empregamos para levar a cabo os anteriores procedementos: 
cuestionarios, formularios, cadernos, exame oral, exame escrito, probas de control, traballos 
individuais ou en grupo, rubricas... 

  

alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. 
Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en conta 
as aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente 
identificados. 
 

Obtención da calificación da Avaliación Final do Alumnado e obtención 
da Calificación Ordinaria. 

 Primeira Avaliación.-  40% 
Teranse en conta as probas de recuperación das aprendizaxes correspondentes a 
dita avaliación, tanto puntuais coma continuas 

 Segunda Avaliación.- 40% 
Teranse en conta as probas de recuperación das aprendizaxes correspondentes a 
dita avaliación, tanto puntuais coma continuas 

 Terceira Avaliación.-  20% 
Soamente se terá en conta no caso de ser positivo para o alumnado, en caso 
contrario se tomará a media das anteriores. 

 
Tendo en conta o principio de favorecer ao alumnado, a calificación negativa 
nesta avaliación, so se terán en conta as dúas primeiras avaliacións, nunca 
a terceira avaliación será decisoria cara dita calificación senón todo o 
contrario. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Nesta proba, pedirase a entrega do material e proxectos non entregados 
tanto na primeira e segunda avaliación, sendo considerado coma positivo a 
entrega das tarefas e traballos correspondentes a esta última. 
Será convocado a proba extraordinaria de setembro o alumnado con 
avaliación negativa na proba ordinaria de xuño. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: (se non houbo cambios respecto da programación 

orixinal, fágase constar) 
Non existen alumnos con esa características 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Non existen alumnos con esa características 

 

Criterios de cualificación: 
Non existen alumnos con esa características 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación)  

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

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

A implantación, desde fai xa varios cursos, so Aprendizaxe Baseado 
en Proxecto e o uso de ferramentas dixitais na materia permite que o 
alumnado poida continuar coa súa aprendizaxe nesta situación de 
emerxencia sanitaria. 
 
Durante o terceiro trimestre procederase coa continuación da 
programación conforme aos estándares seleccionados no apartado 
anterior, reforzando e consolidando as aprendizaxes realizadas nos 
dous primeiros trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo 
e mantendo o hábito de estudo. A ampliación de contidos vese 
motivada por: 
 A finalidade de buscar actividades que lles permitan aos 

alumnos e alumnas manterse incorporados á aprendizaxe 
continua e suscitar o seu interese por aprender. Xa que a 
maioría superou os estándares anteriores. Polo que unha 
repetición de contidos impartidos podería producir 
desmotivación. 

 Xa de forma habitual, o alumnado está familiarizado cos 
recursos tecnolóxicos que necesitan para o desenvolvemento 
das súas actividades. Posúen formación e ferramentas 
adecuadas para traballar nunha metodoloxía non presencial. Os 
alumnos/as de forma habitual acceden páxina web do profesor 
(www.juansanmartin.net), vídeos didácticos, recursos, etc... 

 
Para axudar ao alumnado a organizar as súas actividades escolares, 
autoregular a súa  aprendizaxe e manter un bo estado emocional,  
tomáronse as seguintes medidas:  
 Os proxectos están desenrolados na páxina web do profesor 

utilizando vídeos e todo aquel material aclaratorio que o 
alumnado poida precisar. 

 Realización de titorias por videoconferencia para todo aquel 
alumnado que o precisase. 

En coordinación co departamento de orientación, o persoal de apoio e 
os correspondentes pedagogos terapeutas se facilitan os recursos de 
apoio para a axeitada atención ao alumnado con necesidades 
educativas especiais e necesidade específica de apoio educativo.  
 
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proponse as 
seguintes actividades : 

 Darase un novo prazo para a entrega para aqueles proxectos, 
láminas, etc... 

 Estarase a disposición do alumnado para calquera aclaración 
por medio de titorias individualizadas. 

 
No canto as aprendizaxes e competencias, tendo en conta a 
necesidade, nestes momentos de confinamento, das competencias 
dixital e aprender a aprender, reforzaranse ditas competencias xa 
traballadas na clase presencial.  

http://www.juansanmartin.net/
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Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

A metodoloxía utilizada polo alumnado con conectividade é similar a 
exposta na programación (https://bit.ly/2SRZNBf) dado a metodoloxía 
activa incorporada Aprendizaxe baseado en proxectos. Tendo en 
conta da perda da interacción física, fundamental na aprendizaxe, 
pártese do exposto nesta programación e adaptase as circunstancias 
do confinamento así como o estado anímico no que se atopa o 
alumnado e profesorado. 
Partimos das seguintes premisas: 

 O alumnado accedía, antes da  situación de emerxencia, de 
forma habitual aos contidos da materia na web do profesor 
onde poden atopar o material necesario para seguir os 
contidos da materia, vídeos, enlaces... 

 Todo o material pódese visualizar ou descargar en calquera 
dispositivo móbil ou fixo (ordenador, tablet, teléfono) 

 O alumnado está familiarizado co uso da rúbrica coma 
elemento director do proxecto.. 

 

Metodoloxía na situación de confinamento: 
1. Preparase a unidade na web do profesor 

 Vídeo. 
 Documentación. 
 Enlaces. 

2. Envíase rúbrica ao alumnado. 
 
En canto a metodoloxía utilizada polo alumnado sen conectividade, 
envíase rúbrica en formato papel adaptado o proxecto as 
circunstancias. 

Materiais e 
recursos 

Web do profesor.- www.juansanmartin.net . Inclúe: 
 Vídeos dos distintos temas con exemplo de exercicios. 
 Enlaces. 

Ferramentas: 
 Genially. 
 Padlet 
 Flipbook 
 Youtube 

https://bit.ly/2SRZNBf
http://www.juansanmartin.net/
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4. Información e publicidade.  

 
 
 
 
 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Dita addenda se comunicará ao alumnado e familias a través 

das seguinte canles. 

 Plataforma Educamos. 

 Whatsapp aos pais da titoría. 

 Correo electrónico do alumnado. 

 Documento compartido en OneDrive.(https://bit.ly/2SyJTMb) 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
Web do profesor, ao igual que está a programación de aula. 
http://www.juansanmartin.net/fisyqui02.html 

https://bit.ly/2SyJTMb
http://www.juansanmartin.net/fisyqui02.html
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

   
  BLOQUE II. 

  1.  Sinalar os principais acontecementos, personaxes e 
revelacións de Deus pertencentes á Historia da Salvación. 

  1.1 Describe os personaxes e acontecementos 
máis significativos da Historia da Salvación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

  1.2.  Expresa como descubrir a Deus na vida e 
historia persoal. 

    2.  Expresar que son a Historia da Salvación e a plenitude da 
revelación que ensina a Igrexa católica. 

  2.1.Define a Historia da Salvación e que lle revelou 
Deus ao pobo de Israel. 

  3.  Resumir o relato bíblico de «David e Goliat» e algunhas das 
ensinanzas que se poden extraer e aplicar hoxe. 

  3.1.  Resume o argumento e as ensinanzas do 
relato bíblico de «David e Goliat». 

  3.2.  Enumera valores e antivalores dos seus 
personaxes. 

  BLOQUE III. 

  1.  Explicar cal é o proceso de formación dos Evanxeos. 

  1.1.  Expón os pasos do proceso de formación dos 
Evanxeos. 

 CCL, 

 CD, 

 CAA 

 CSC 

    3.  Descubrir a mensaxe do relato bíblico «As aparicións de 
Cristo resucitado». 

  3.1.  Expón que é a fe na resurrección. 

  3.2. Enumera consecuencias sobre a fe na 
resurrección. 

    4.  Considerar e expresar sentimentos sobre o rostro de Xesús 
e un disco-fórum. 

  4.1.  Exterioriza sentimentos tras contemplar o 
rostro da Saba Santa. 

  BLOQUE IV. 

  2.  Resumir as características fundamentais do sacramento da 
Confirmación e os ritos da súa liturxia. 

  2.1.  Sintetiza que é o sacramento da Confirmación 
e os seus principais ritos e símbolos. 

    3.  Narrar o argumento e extraer unha ensinanza persoal do 
relato bíblico «O día de Pentecoste». 

  3.1.  Resume o argumento e a ensinanza que se 
extrae do relato bíblico «O día de 
Pentecoste». 
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1. Avaliación e cualificación. 

 
*método xenérico que empregamos para a recollida de información sobre a consecución dos 
obxectivos formulados: observación sistemática, análise das producións do alumnado, probas 
específicas, valoracións por escrito, recopilación de materiais... 

 

**ferramentas físicas que empregamos para levar a cabo os anteriores procedementos: 
cuestionarios, formularios, cadernos, exame oral, exame escrito, probas de control, traballos 
individuais ou en grupo, rubricas... 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
 Enlazaranse no blog do profesor diferentes vídeos como 

repaso aos temas impartidos na aula. 

http://viladoarenteiro.blogspot.com/ 

Esta terceira avaliación será de repaso das dúas primeiras, 

enlazando contidos bíblicos con valores da vida real, moi 

necesarios nestes momentos, como é a solidariedade e a 

colaboración. 

Instrumentos:** 
 Blog de aula e canal youtube. 

 Ficha autoavaliable 

Cualificación 
final 

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

A cualificación máxima será de 10 puntos. 

Para a cualificación final do curso farase unha media aritmética das 

notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións.  

Ademais valorarase de maneira positiva a visualización dos vídeos 

anteriormente descritos. 

Enviarase ficha autoavaliable aos rapaces 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: (se non houbo cambios respecto da programación 

orixinal, fágase constar) 

Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non procede 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede 

http://viladoarenteiro.blogspot.com/
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Enlazaranse no blog do profesor diferentes vídeos como 

repaso aos temas impartidos na aula. 

http://viladoarenteiro.blogspot.com/ 

Cubrir ficha autoavaliable enviada polo profesor. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Metodoloxía co alumnado sen conectividade 

Enviaranse narracións en formato papel de diferentes 

momentos bíblicos contemplados nos contidos anteriormente 

expostos 

 

Metodoloxía a seguir co alumnado con conectividade 

Uso de recursos tecnolóxicos 

 Enlazarase diferentes vídeos da serie, Historia da bíblia, 

secuenciados en semanas, de acordo cas horas de clase 

semanais. 

 Enviarase un cuestionario dandolle tempo ao alumnado da 

sua visualización, ser producir agobios e respetando a 

posibilidade que ten o vídeo de velo a distinto tempo. 

Aspecto Emocional: Contidos e consellos vinculados cos valores 

dos fillos no fogar. 

Materiais e 
recursos 

Recursos impresos: 
 Fotocopias de repaso. 

Recursos tecnolóxicos: 
 Blog de aula.- http://viladoarenteiro.blogspot.com/ 

 Canal Youtube. 

 Fichas interactivas(LiveworKsheets.com). 

http://viladoarenteiro.blogspot.com/
http://viladoarenteiro.blogspot.com/
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3. Información e publicidade. 

 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será mediante a plataforma Educamos, aínda que se 
poderá facer por calquera outra vía que se estime oportuna 
(whatsApp ou correo electrónico). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



CENTRO: CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro 

CURSO: 1 º ESO 
MATERIA: Valores sociais e cívicos 
DEPARTAMENTO: Valores sociais e cívicos 
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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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.2. Comprender a crise da identidade persoal que xorde na 
adolescencia e as súas causas, e describir as características dos grupos 
que forman e a influencia que exercen sobre os seus membros, coa 
finalidade de tomar conciencia da necesidade que ten, para seguir 
medrando moralmente e pasar á vida adulta, do desenvolvemento da 
súa autonomía persoal e do control da súa conduta. 

▪ VEB1.2.1. Coñece información, de fontes diversas, arredor dos grupos de 
adolescentes, as súas características e a influencia que exercen sobre os seus 
membros na determinación da súa conduta, e realiza un resumo coa 
información obtida. 

▪ VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre a importancia que ten para o/a 
adolescente desenvolver a autonomía persoal e ter o control da súa propia 
conduta conforme aos valores éticos libremente elixidos. 

▪ B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a liberdade no 
ser humano para determinar "como quere ser", elixindo os valores 
éticos que desexa incorporar á súa personalidade. 

▪ VEB1.4.1. Describe e estima o papel relevante da razón e a liberdade para 
configurar cos seus propios actos a estrutura da súa personalidade. 

▪ VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como desexables 
para integralos na súa personalidade, e explica as razóns da súa elección. 

▪ B1.5. Analizar en que consiste a intelixencia emocional e valorar a súa 
importancia no desenvolvemento moral do ser humano. 

▪ VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións e os sentimentos, e como se 
relacionan coa vida moral. 

▪ VEB1.5.3. Atopa, disertando en grupo, a relación entre algunhas virtudes e 
valores éticos e o desenvolvemento das capacidades de autocontrol 
emocional e automotivación, tales como a sinceridade, o respecto, a 
prudencia, a temperanza, a xustiza e a perseveranza, entre outras 



 

▪ B1.6. Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia 
emocional e a súa influencia na construción da personalidade e o seu 
carácter moral, con capacidade de empregar a introspección para 
recoñecer emocións e sentimentos no seu interior, para mellorar as 
súas habilidades emocionais. 

▪ VEB1.6.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais coa 
adquisición das virtudes éticas, tales como a perseveranza, a prudencia, a 
autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade, a honestidade cun 
mesmo, o respecto á xustiza e a fidelidade aos propios principios éticos, entre 
outras. 

▪ VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para recoñecer as propias 
emocións, os sentimentos e os estados de ánimo, coa finalidade de ter un 
maior control deles e ser capaz de automotivarse, converténdose no dono da 
propia conduta. 

▪ B2.2. Describir e valorar a importancia da influencia do contorno social 
e cultural no desenvolvemento moral da persoa, a través da análise do 
papel que desempeñan os axentes sociais. 

▪ VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na 
interiorización individual dos valores e as normas morais que rexen a conduta 
da sociedade en que vive. 

▪ VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que teñen na 
configuración da personalidade os valores morais inculcados polos axentes 
sociais, entre eles a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación 
masiva, elaborando un esquema e conclusións, utilizando soportes 
informáticos. 

▪ VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional, como medio 
indispensable para adecuar aos valores éticos universais establecidos na 
DUDH os costumes, as normas, os valores, etc., do seu medio, rexeitando 
todo o que atente contra a dignidade do humano e os seus dereitos 
fundamentais. 

▪ B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, coa finalidade 
de incorporar á súa personalidade algúns valores e virtudes éticas 
necesarias no desenvolvemento dunha vida social máis xusta e 
enriquecedora. 

▪ VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara 
ao dereito que todos os seres humano teñen a sentir, pensar e actuar de 
forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha 
vida privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e nomeadamente a ser 
valorado de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen discriminar 
nin menosprezar a ninguén, etc. 

▪ VEB2.5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades 



 

 sociais como a empatía, a escoita activa, a interrogación asertiva, etc., coa 
finalidade de que aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación coas 
demais persoas. 

▪ VEB2.5.4. Exercita algunhas técnicas de comunicación interpersoal, mediante 
a realización de diálogos orais, tales como a forma axeitada de dicir non, o 
disco raiado, o banco de néboa, etc., co obxecto de dominalas e poder 
utilizalas no momento adecuado. 

▪ B2.6. Xustificar a importancia dos valores e das virtudes éticas para 
conseguir unhas relacións interpersoais xustas, respectuosas e 
satisfactorias. 

▪ VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores éticos que deben estar 
presentes nas relacións entre o individuo e a sociedade, tales como 
responsabilidade, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealdade, 
solidariedade, prudencia, respecto mutuo, xustiza, etc. 

▪ VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que todas as persoas teñen de 
prestar auxilio e socorro a outras cuxa vida, liberdade e seguridade estean en 
perigo de xeito inminente, colaborando na medida das súas posibilidades a 
prestar primeiros auxilios, en casos de emerxencia. 

▪ B3.3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral na 
persoa e apreciar o papel que a intelixencia e a vontade teñen como 
factores que incrementan a capacidade de autodeterminación. 

▪ VEB3.3.2. Analiza e valora a influencia que teñen na liberdade persoal a 
intelixencia, que nos permite coñecer posibles opcións para elixir, e a 
vontade, que nos dá a fortaleza suficiente para facer o que temos decidido 
facer. 

▪ B3.4. Xustificar e apreciar o papel dos valores na vida persoal e social, 
resaltando as súas características, a súa clasificación e a súa xerarquía, 
coa finalidade de comprender a súa natureza e a súa importancia. 

▪ VEB3.4.3. Realiza, en traballo en grupo, unha xerarquía de valores, 
explicando a súa fundamentación racional, mediante unha exposición 
usando medios informáticos ou audiovisuais. 

▪ B3.6. Tomar conciencia da importancia dos valores e das normas 
éticas, como guía da conduta individual e social, asumindo a 
responsabilidade de difundilos e promovelos polos beneficios que 
proporcionan á persoa e á comunidade. 

▪ VEB3.6.1. Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a nivel 
individual e comunitario, ten a ausencia de valores e normas éticas, tales 
como o egoísmo, a corrupción, a mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a 
insolidariedade, a violación dos dereitos humanos, etc. 



 

▪ B5.2. Estimar a importancia do problema actual do exercicio dos 
dereitos da muller e da infancia en grande parte do mundo, coñecendo 
as súas causas e tomando conciencia deles, coa finalidade de promover 
a súa solución. 

▪ VEB5.2.2. Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da 
infancia, loitando contra a violencia e o abuso do que nenos e as nenas son 
vítimas no século XXI, tales como o abuso sexual, o traballo infantil, ou a súa 
utilización como soldados/as, etc. 

▪ B5.3. Apreciar o labor que realizan institucións e ONG que traballan 
pola defensa dos dereitos humanos, auxiliando as persoas que por 
natureza os posúen, pero non teñen a oportunidade de exercelos. 

▪ VEB5.3.1. Indaga, en traballo en colaboración, sobre o traballo de institucións 
e voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan polo cumprimento dos 
dereitos humanos (Amnistía Internacional, e ONG como Mans Unidas, 
Médicos sen Fronteiras e Cáritas, entre outros), e elabora e expresa as súas 
conclusións. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

 
Avaliación 

Procedementos: 
Observación sistemática, análise da producción do alumnado, probas 
específicas para valorar os niveis de atención inmediata, probas específicas, 
valoracións por escrito e de xeito oral, recollida de materiais de xeito diario, 
semanal e final. 

Instrumentos: 
Cuestionarios orais e escritos, cadernos de clase, probas de control orais, 

traballos individuais e grupais, búsqueda activa de información a través de 

internet, presentación de esquemas, exposicións orais. 

 

 

 

 

Cualificación final 

A cualificación final será a media obtida da suma da primeira e segunda 
avaliación. 
A terceira avaliación e, debido ao seu carácter excepcional, será sempre 
positiva. 
Os alumnos que ,de xeito continuo, se conecten ás clases telemáticas 
(sempre que sexa posible) , amosen interese e realicen as tarefas que 
indique o profesor, verán incrementada a súa nota media nun máximo 
dun punto. 

 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Os alumnos que non superen a materia en xuño terán oportunidade de 
recuperación extraordinaria no mes de setembro. 
Só deberán examinarse da materia traballada previo decreto do estado de 
alarma. 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 

Sen cambios no exposto na programación orixinal. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Sen cambios no exposto na programación orixinal. 

Criterios de cualificación: 
Sen cambios na programación orixinal. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades 1. Actividades de recuperación para os casos de ter suspenso o 
primeiro, segundo ou ambos trimestres. 
2. Actividades de repaso e reforzo para todo o alumnado. 
3.Actividades de ampliación para aqueles nenos que superaron a 
materia de primeiro e segundo trimestre sen dificultade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Para o alumnado con conectividade empregaráse: o método de 
zoom, plataforma educativa educamos, whatsapp e correo 
electrónico. 
2. Para o alumnado sen conectividade envío de libros e material de 
traballo a través do Concello. 

Materiais e recursos Libro de texto, páxinas webs, pdf, recursos fotocopiables, películas ….. 
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4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

 
As familias estarán permanentemente informadas a través de 
chamadas telefónicas, whatsapp, plataforma educativa educamos, 
correo electrónico e a páxina web do colexio. 

Publicidade http://www.viladoarenteiro.com/ 
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CENTRO: CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: Xeografía e Historia 
DEPARTAMENTO: Xeografía e Historia 
DATA: 11 – 05 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ▪ XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os 
hemisferios da Terra e as súas principais características. 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo 
mundiais, os grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as 
súas características. 

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e 
mundial. 

▪ B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das 
súas características xerais. 

▪ XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias 
físicas principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis 
importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o 
ambiente e as súas consecuencias. 

▪ B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón 
que determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe 
neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. 

▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. ▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan 
estas restos materiais ou textuais. 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo 
da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo 
do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. 

▪ B3.6. Entender o proceso de hominización. ▪ XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

▪ B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal 
de etapas como estas. 

▪ XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. 

▪ B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os ▪ XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 



 

acontecementos históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade 
Antiga, para adquirir unha perspectiva global da súa evolución. 

 

▪ B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. ▪ XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e 
ágrafos) e as fontes históricas (textos). 

▪ B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia. ▪ XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do 
alén. 

▪ XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón 
exipcio. 

▪ B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto 
e de Mesopotamia. 

▪ XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia 
e da mesopotámica. 

▪ B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia 
do concepto de democracia. 

▪ XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das 
polis gregas. 

▪ XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as 
democracias actuais. 

▪ B3.17. Entender a transcendencia do concepto de colonización. ▪ XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

▪ B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais. ▪ XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega 

▪ B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a 
cultura romanas. 

▪ XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida 
republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

▪ B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o 
presente. 

▪ XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na 
actualidade. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

 
Avaliación 

Procedementos: 
Observación sistemática, análise da producción do alumnado, probas 
específicas para valorar os niveis de atención inmediata, probas específicas, 
valoracións por escrito e de xeito oral, recollida de materiais de xeito diario, 
semanal e final. 

Instrumentos: 
Cuestionarios orais e escritos, cadernos de clase, probas de control orais, 

traballos individuais e grupais, búsqueda activa de información a través de 

internet, presentación de esquemas, exposicións orais. 

 
 
 
 
 
 

Cualificación final 

A cualificación final será a media obtida da suma da primeira e segunda 
avaliación. 
A terceira avaliación e, debido ao seu carácter excepcional, será sempre 
positiva. 
Os alumnos que ,de xeito continuo, se conecten ás clases telemáticas 
(sempre que sexa posible) , amosen interese e realicen as tarefas que 
indique o profesor, verán incrementada a súa nota media nun máximo 
dun punto. 

 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Os alumnos que non superen a materia en xuño terán oportunidade de 
recuperación extraordinaria no mes de setembro. 
Só deberán examinarse da materia traballada previo decreto do estado de 
alarma. 

 
 
 
 
 
 
 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 

Sen cambios no exposto na programación orixinal. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Sen cambios no exposto na programación orixinal. 

Criterios de cualificación: 
Sen cambios na programación orixinal. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades 1. Actividades de recuperación para os casos de ter suspenso o 
primeiro, segundo ou ambos trimestres. 
2. Actividades de repaso e reforzo para todo o alumnado. 
3. Actividades de ampliación para aqueles nenos que superaron a 
materia de primeiro e segundo trimestre sen dificultade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Para o alumnado con conectividade empregaráse: o método de 
zoom, plataforma educativa educamos, whatsapp e correo 
electrónico. 
2. Para o alumnado sen conectividade envío de libros e material de 
traballo a través do Concello. 

Materiais e recursos Libro de texto, páxinas webs, mapas, pdf, recursos fotocopiables, 
películas… 
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4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

 
As familias estarán permanentemente informadas a través de 
chamadas telefónicas, whatsapp, plataforma educativa educamos, 
correo electrónico e a páxina web do colexio. 

Publicidade http://www.viladoarenteiro.com/ 
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