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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. 
Mostrar interese por relacionar a materia co seu entorno próximo. 

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. 

Mostrar interese por relacionar a materia co seu entorno próximo. 

Coñecer  o concepto de relevo e os factores que o modifican. Coñece  o concepto de relevo e os factores que o modifican. 

Comprender o proceso de meteorización e os seus tipos, erosión transporte e 
sedimentación. 

Comprende o proceso de meteorización e os seus tipos, erosión transporte e 
sedimentación. 

Explicar como se forma o solo e os factores que inflúen no proceso. Explica como se forma o solo e os factores que influen no proceso. 

Coñecer os elementos  dos mapas topográficos e interpretalos Coñece os elementos  dos mapas topográficos e interprétaos. 

Describir e comprender as diferentes accións que os axentes xeolóxicos 
(vento, xeo…) levan no relevo así como a influenza so ser humano. 

Describe e comprende as diferentes accións que os axentes xeolóxicos (vento, 
xeo…) levan no relevo así como a influenza so ser humano. 

Describir as capas da Terra e os movementos da litosfera. Describe as capas da Terra e os movementos da litosfera. 

Coñecer os efectos da enerxía interna: vulcanismo, sismicidade…así como os 
riscos, diagnóstico e prevencións asociados aos mesmos. 

Coñece os efectos da enerxía interna: vulcanismo, sismicidade…así como os riscos, 
diagnóstico e prevencións asociados aos mesmos. 

Diferenciar minerais e rochas. Diferencia minerais e rochas. 

Coñecer as propiedades e a clasif icación de minerais e rochas.  Coñece as propiedades e a clasif icación de minerais e rochas.  

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO:CPR PLURILINGÜE VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: 3º ESO 
MATERIA: BIOLOXÍA XEOLOXÍA 1º ESO 

 

  

 

 

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: 
Continuaremos igual  que marca a programación ordinaria. 
 
 

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. 

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 e marcados arriba para este trimestre. 
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. 

 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: CPR PLUR. VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: 3ºESO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

 

 

 
  

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 e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo 
que os reactivos se transforman en produtos, en 
termos da teoría de colisións.  

 FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e a teoría 
de colisións. 

 CMCCT 

 B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e 
recoñecer reactivos e produtos a través de 
experiencias sinxelas no laboratorio ou de 
simulacións dixitais. 

 FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións químicas 
sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 

 CMCCT 

 FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de conservación da 
masa en reaccións químicas sinxelas. 

 CMCCT 

 B3.3. Comprobar mediante experiencias sinxelas 
de laboratorio a influencia de determinados 
factores na velocidade das reaccións químicas. 

 FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar o efecto da 
concentración dos reactivos na velocidade de formación dos produtos dunha reacción química, e xustifica 
este efecto en termos da teoría de colisións.  

 CMCCT 

 FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente na velocidade da 
reacción. 

 CMCCT 

 B4.1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o 
seu papel na constitución da materia e as 
características das forzas que se manifestan 
entre elas. 

 FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asocia a carga 
eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.  

 CMCCT 

 FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga e a 
distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica. 

 CCEC 

 CMCCT 

 B4.2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o 
modelo de carga eléctrica e valorar a importancia 
da electricidade na vida cotiá. 

 FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto fenómenos 
relacionados coa electricidade estática. 

 CMCCT 

 B4.3. Xustificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos e valorar a contribución do 

 FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do magnetismo, e 
describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

magnetismo no desenvolvemento tecnolóxico.  FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético 
terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 B4.4. Comparar os tipos de imáns, analizar o seu 
comportamento e deducir mediante experiencias 
as características das forzas magnéticas postas 
de manifesto, así como a súa relación coa 
corrente eléctrica. 

 FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o magnetismo, 
construíndo un electroimán.  

 CMCCT 

 FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores 
virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.  

 CD 

 CMCCT 

 B4.5. Recoñecer as forzas que aparecen na 
natureza e os fenómenos asociados a elas. 

 FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de 
información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a elas. 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 B5.1. Identificar e comparar as fontes de enerxía 
empregadas na vida diaria nun contexto global 
que implique aspectos económicos e ambientais.  

 FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución 
xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e argumenta 
os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente explotadas. 

 CCL 

 CMCCT 

 B5.2. Valorar a importancia de realizar un 
consumo responsable das fontes enerxéticas. 

 FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía mundial, e propón 
medidas que poidan contribuír ao aforro individual e colectivo. 

 CMCCT 

 CSIEE 
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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/2SRZNBf) 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: 
 Observación visual e oral nas diferentes clases virtuais 

(videoconferencia), sendo a asistencia as mesmas valorable a hora 
de obter a calificación deste trimestre. 

 A realización de tarefas encomendadas, no caderno e 
enviadas/entregadas ao profesor a través do correo electrónico. 

 Completar os diferentes cuestionarios online facilitados polo docente 
ao largo do trimestre. Así como a visualización dos contidos 
indicados, tarefas encomendadas e rexistradas no documento 
compartido  https://bit.ly/2yhLtdZ. 

 A realización das diferentes actividades ou proxectos propostos coa 
súa valoración mediante rúbrica. 

 Probas específicas realizadas con plataformas coma Socrative o 
Google Forms. 

 Rexistro en táboa excel dos diferentes parámetros avaliables, 
cuestionarios, asistencia, entrega de material, etc... 

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 utilizados nesta terceira avaliación, salvo excepcións, 
serán en grande parte os mesmos que nas anteriores, aos que o 
alumnado está familiarizado. 
 Plataforma ZOOM para a realización das clases virtuais, 

videoconferencias. Unha das poucas ferramentas que se 
incorporou, dado a falta de clase presencial debido a emerxencia 
sanitaria. 

 Cuestionarios 
a. EDpuzzle.- vídeos enriquecidos 
b. Google Forms 
c. Quizizz 
d. Fichas autoavaliables 

 Probas específicas 
a. Google Forms 
b. Socrative 

 Correo electrónico.- entrega de tarefas 
 Padlet.- compartir proxectos ou traballos realizados. 

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, 

https://bit.ly/2SRZNBf
https://bit.ly/2yhLtdZ
https://bit.ly/2SRZNBf
https://bit.ly/2SRZNBf
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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 

 Asistencia a clases vituais/videoconferencias.- 30% 
Teranse en conta as faltas de asistencia xustificadas 

 Realización de cuestionarios.-                          20%   

 Entrega de tarefas (por correo electrónico).-      25%    

 Proba específica.-                                            20% 

 Proxecto ou traballo final.-                                10% 
En caso de non habelo, a porcentaxe repartirase de 
equitativa entre os apartados anteriores 

 
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 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. 
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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... 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Nesta proba, de ser posible a súa realización presencial, se terán en conta 
as porcentaxes anteriores para a súa elaboración e calificación. 
Ademais se facilitará ao alumnado que teña que acceder a ela material, o 
mais didáctico posible para a recuperación. 
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) 

Tomándo como base os contidos da materia impartidos de forma 
presencial no presente curso e expostos na web do profesor. Web que é a 
referencia para o alumnado durante os últimos anos. Avaliarase ao 
alumnado segundo estos contidos de forma equitativa ao alumnado do 
presente curso de forma que non se vexa perxudicado con respecto ao 
actual. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Enviarase traballo ao alumno/a por medio telemático ou en formato papel 
se así o require. Este material consistirá... 

 Exercicios en boletíns que terá que desenrolar en papel, no seu 
cuaderno ou similar que serán entregados ao final do trimestre ao 
profesor, xa ven sexa de forma telemática ou física. 

 Cubrir os cuestionarios online (Google Forms) que lle sexan 
enviados polo profesor. 

Para o repaso e estudo dos aprendizaxes contidos nos boletíns ou 
cuestionarios anteriormente marcados o alumnado con materia pendente 
ten a sua disposición na propia web do docente os vídeos de elaboración 
propia, as presentación detalladas e multitud de exemplos de ditos 
exercicios. Ademais, dito alumnado conta ca titoría do profesor de aula 
coma do profesor de apoio, tanto por videoconferencia, teléfono, correo, 
etc... 
 
Opción proba telemática ou presencial... 
Dase ao alumno a posibilidade dunha proba presencial, no caso que se 
reanuden as clases ou telemática ca aplicación SOCRATIVE, no caso 
contrario. 
A data desta proba se establecerá con consulta co equipo directivo para 
que non se superpoñan con outras materias. 

Criterios de cualificación: 
Traballo.- Calificarase de 0 a 10, tendo en conta a realización 50%, o 
resultado dos mesmos 30% e a presentación 20%. 
No traballo, a realización dos exercicios terá un peso de 60% e os 
cuestionarios 40%. 
No caso da proba telemática se terá en conta o porcentaxe ou puntuación 
da mesma. Deberá superar o 5 oou ter mais dun 50% de acerto en dita 
proba. 
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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, da metodoloxía Flipped 
Classroom na materia permite que o alumnado poida continuar coa súa 
aprendizaxe nesta situación de emerxencia sanitaria. 
 Desde o 16 de marzo, mantívose a actividade formativa mediante a 

plataforma ZOOM, en 3 sesións semanais e continuando os contidos 
impartidos no momento presencial, tal e como se pode comprobar no 
seguinte enlace  https://bit.ly/2yhLtdZ 

 
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), ao seu 
correo electrónico, usan cuestionarios online, infografías, etc... 

 Os alumnos conectase en 5 sesións semanais a videoconferencia co 
profesor para resolución de exercicios e dúbidas, alternando 
matemáticas e física e Química. Así como as pertinentes explicación 
mediante a compartición de proxeccións en pantalla. 

 
 E, por suposto, o interese mostrado polo alumnado dende o primeiro 

día de conexión. 
 
Para axudar ao alumnado a organizar as súas actividades escolares, 
autoregular a súa  aprendizaxe e manter un bo estado emocional,  
tomáronse as seguintes medidas:  
 Dado que se mantén un contacto continuado a través das 

videoconferencias, dito contacto permite coñecer o estado anímico do 
alumnado e poder animar, motivar e solucionar aqueles problemas 
que as circunstancias o permitan. 

 Elaboración dunha infografía a modo de diario onde se enlaza o 
documento online que se expón a continuación 

https://bit.ly/2yhLtdZ
http://www.juansanmartin.net/
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 A organización dun documento online (https://bit.ly/2yhLtdZ), 

soportado no espazo na nube, OneDrive, onde os alumnos poden 
acceder as tarefas a realizar para a clase seguinte (videoconferencia) 
así como os días anteriores. A actividade a realizar así como o enlace 
para dita videoconferencia se remite diariamente ao correo de cada 
alumno. 

 Tamén se comparte o enlace a carpeta compartida onde quedan os 
boletíns realizados nas sesións anteriores cos resultados 
desenrolados (https://bit.ly/3aw2pKW). 

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, favorecendo o seu 
acceso ao currículo por medio da adaptación dos instrumentos, tempos e 
apoios que aseguren una adecuada atención e avaliación deste alumnado.  
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proponse as 
seguintes actividades : 

 Estase elaborando novos materiais para os estándares impartidos 
nos trimestres anteriores, vídeos, presentación online ou enlaces 
que permitan a adquirir ditas  aprendizaxes e competencias e 
superar a materia. 

 Motivarase a realización dos cuestionarios online incluídos en cada 
tema na web como repaso da materia e Feedback das aprendizaxes 
non adquiridas. 

 
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. Fundamental nesta materia a competencia matemática e 
competencia básicas en ciencia e tecnoloxía e utilizar os estándares de 
aprendizaxe impartidos ou por impartir para explicar ao alumnado a 
situación que estamos padecendo por medio de estadísticas, procesos 
químicos, etc...fomentando as  competencias sociais e cívicas. 

 

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 (Flipped Classroom) na materia dende uns cursos atrás. 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 

https://bit.ly/2yhLtdZ
https://bit.ly/3aw2pKW
https://bit.ly/2SRZNBf
https://view.genial.ly/5e6f12cee6130a0fcf96eb78/horizontal-infographic-timeline-trabajo-en-casa
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atopar o material necesario para seguir os contidos da materia, 
vídeos, presentación online, infografías, boletíns en formato PDF, 
enlaces... 

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

 As comunicacións a través do correo electrónico eran habituais 
antes da situación de emerxencia, o que está facilitando o traballo. 

 O alumnado estaba acostumado a acceder e cubrir cuestionarios 
online como Google Forms, realizar probas con plataformas como 
SOCRATIVE ou a vídeos enriquecidos en EDPUZZLE. 
www.faroeduca.es/actualidad/experiencia-innovadora/adivinar-
kahoot-tecnologia.html 

 
Metodoloxía na situación de confinamento: 

1. Previo a clase virtual (videoconferencia), o alumnado recibe no seu 
correo as tarefas a realizar antes de dita clase e o enlace a mesma. 

 Visualización dun vídeo (enriquecido ou non) ou 
presentación. 

 Realización dos exercicios dun boletín. 
 Realización dun determinado cuestionario online ou ficha 

autoavaliable. 
En todos os casos se facilita o enlace ao mesmo. Como xa se 
mencionou, estas actividades tamén se lles facilita no documento na 
nube (https://bit.ly/2yhLtdZ) ou na infografía que tamén esta 
insertada na web. 

2. Clase virtual ca plataforma ZOOM. Ditas clases están establecidas 
en coordinación co equipo directivo do centro que, previa consulta, 
elaborou o calendario. Nestas clases resólvense as dúbidas das 
tarefas sinaladas, faise a visualización oral e visual do aprendido 
nas tarefas previas e expóñense explicacións aclaratorias dos 
contidos. O alumnado pode intervir en calquera momento ao igual 
que nunha clase presencial. 

 Artigo de La Voz de Galicia.- https://bit.ly/2WJuwkX 
 Artigo do Faro de Vigo.- https://bit.ly/3dwsb3L 

3. Na propia videoconferencia propóñense as actividades a realizar 
antes da seguinte e/ou se expoñen no documento compartido que 
se envía aos alumnos. 

 Cuestionarios, como os anteriormente menciñados, para 
comprobar a adquisición dos contidos. 

 Solicitar ao alumnado que escanee ou fotografíe os 
exercicios feitos no caderno e os envíe ao profesor, etc... 

4. Os exercicios resoltos durante a clase son colgados na rede, tanto 
como presentacións online coma na carpeta compartida en 
OneDrive (https://bit.ly/3aw2pKW). Desta maneira, o alumnado que 
por calquera motivo non puido asistir a clase virtual, pode ver os 
contidos corrixidos e detallados en calquera momento de desde 
calquera dispositivo. 

5. Os traballos a realizar de forma individual ou colectiva, compartindo 
de forma virtual, serán esixidos facilitando previamente a pertinente 
rúbrica. 

 
Mantense o contacto cos pais ou titores cunha conta de whatsapp 
habilitada para tal fin e a través da plataforma educamos. 
No caso do alumnado  con necesidades educativas especiais e necesidade 
específica de apoio educativo. 

http://www.faroeduca.es/actualidad/experiencia-innovadora/adivinar-kahoot-tecnologia.html
http://www.faroeduca.es/actualidad/experiencia-innovadora/adivinar-kahoot-tecnologia.html
https://bit.ly/2yhLtdZ
https://bit.ly/2WJuwkX
https://bit.ly/3dwsb3L
https://bit.ly/3aw2pKW
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 En coordinación cos distintos profesores de apoio, facilitase os 
contidos na propia web ou con enlaces personalizados conforme o 
precise a adaptación que se segue, sexa significativa ou non. 

 Establécense as tarefas encomendadas e realízanse as probas de 
forma individualizada segundo o requira. 

 Neste caso, a falta de competencia dixital, nalgúns casos, fai que se 
facilite o material de forma impresa por medio da colaboración entre 
o centro e o concello de O Carballiño. 

 
En canto a metodoloxía utilizada polo alumnado sen conectividade, e 
tendo en conta que dita desconectividade soe ser puntual e non 
continuada, expoñer que todo o material que se facilita ao alumnado, salvo, 
vídeos e algún cuestionario, é fotocopiable e está a disposición do mesmo 
por petición ao centro que llo facilitaría na colaboración co concello 
anteriormente menciñada. 

Materiais e 
recursos 

Web do profesor.- www.juansanmartin.net . Inclúe: 
 Presentacións online de elaboración propia. 
 Vídeos dos distintos temas con exemplo de exercicios. 
 Boletíns elaborados polo profesor. 

Cuestionarios online: 
 EDpuzzle (Enriquecemento de vídeos) 
 Google Forms. 
 Socrative. 
 Quizizz. 
 Fichas autoavaliables. 

Materiais: 
 Infografía. 
 Xogos con Genially - Gamificación. 

Ferramentas: 
 Genially. 

Compartir 
 Padlet 

Comunicación 
 Plataforma Educamos. 
 Correo electrónico. 
 Carpeta compartida en OneDrive. 
 Documento compartido en OneDrive. 
 Whatsapp (Comunicación coas familias) 

Redes Sociais 
 Twitter 

Como medio de comunicación con diferentes docentes do ámbito 
nacional ou internacional, moitos de eles colaboran en programas 
como “Aprendo en casa” de TVE2. Claustro Virtual. 

 Facebook 
Como medio de divulgación dentro da comunidade educativa. 

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/2yhLtdZ) 

Publicidade  
 Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 Web do profesor, ao igual que está a programación de aula. 

http://www.juansanmartin.net/fisyqui03.html 

https://bit.ly/2yhLtdZ
http://www.juansanmartin.net/fisyqui02.html
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1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.Comprensión 
 

- Comprende preguntas en Passé 
Composé. 
-Comprende un diálogo sobre os 
proxectos de vacacións. 
-Pode comprender un diálogo onde se 
fala experiencias profesionais. 
-Pode comprender a comparación entre 
dous elementos (revisión). 
-Comprende os lados positivos e 
negativos de algo. 
-Pode comprender o relato dos 
acontecementos no imperfecto e no 
passé composé. 
-Pode comprender a expresión dacausa. 
-Comprender as hipóteses. 
-Comprende a expresión do desacordo. 

 

- Pode comprender os gustos de varias 
persoas a partir dun diálogo entre eles. 
- Pode recoñecer se unha frase 
pronunciada é unha pregunta, unha 
exclamación ou unha afirmación 
(revisión) 
- Pode comprender unha serie de 
actividades suxeridas por unha persoa. 
(revisión) 

Bloque 1: Comprender 

 
Escoitar un diálogo sobre proxectos de 
vacacións. 

-Escoitar unha mensaxe sobre o 
contestador automático da redacción dun 
xornal e actuar segundo a resposta. 

-Escoitar o relato dun xornalista 
deportivo despois dun partido de basket. 

-Escoitar o vocabulario en relación aos 
xornais e os oficios de prensa. 

-Escoitar un diálogo entre adolescentes 
utilizando o passé composé e o 
imperfecto. 

-Escoitar un texto sobre as vacacións en 
Francia e onde aloxarse (hoteis, gîtes, 
relais, etc.) 

-Escoitar diálogos entre uns alumnos e os 
seus profesores que falan do futuro 
profesional. 

-Escoitar cancións francesas para 
practicar sons e o vocabulario. 

-Escoitar un texto sobre os portátiles, as 
mensaxes, os blogues, as coberturas 
sociais. 

-Escoitar un diálogo no que se fala de 
acontecementos pasados no imperfecto 
no passé composé. 

.-Fala/ Conversa: 

-Pode falar dun xornal. 

-Pode propoñer a súa axuda a alguén e 
responder. 

-Pode contar algo no imperfecto e no 
passé composé. 

-Pode informarse sobre a profesión de 
alguén e responder. 

-Pode facer proxectos para o porvir. 

-Pode expresar o obxectivo. 

-Pode expresar a sorpresa. 

-Pode pedir e expresar o acordo e o 

Bloque 2 : falar. 

- Imitar escoitando das entoacións de 
afirmación, de exclamación e de 
interrogación para diferencialas (revisión) 

-Identificar algún ou algo (revisión). 

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

-Interpretar un diálogo entre 
adolescentes que falan de proxectos de 
vacacións.. 

- Dialogar falando sobre acontecementos 
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desacordo. 

-Pode expresar a causa. 

-Pode tentar de convencer. 

-Pode expor condicións. 

-Pode facer unha hipótese ao presente. 

-Pode pedir e dar informacións. 

-Pode preguntar e ser preguntado polas 
súas preferencias e responder. 

-Pode pedir e dar explicacións. 

-Pode falar sobre as actividades cotiás. 

-Preguntar e dicir onde se atopa algo 

pasados no imperfecto e no passé 
composé. 

- Interactuar para falar das cuestións 
sobre as preferencias musicais de cada un 
ou cada unha. 

-Responder oralmente a cuestións 
sobre as súas vacacións 

3.-Lectura 
 

-Pode recoñecer a diferente elección de 
aloxamento para as vacacións en Francia. 
-Pode comprender os gustos das persoas 
a partir dun diálogo escrito. 
-Pode comprender un texto sobre os 
blogues, o portátil e as coberturas sociais 
- Pode comprender un texto falando de 
catro asuntos diferentes : Velib’, A Festa 
do limón, Gîtes de Francia e  O 
Negresco. 
-Pode comprender diferentes tipos de 
texto ( descritivo, informativo, literario, 
etc.) e diferencialos. 
- Pode comprender as preferencias de 
varias persoas nun texto. 
-Pode comprender os diferentes carteis 
de estrada e a importancia da seguridade 

Bloque 3: leer. 
 

-Ler un texto sobre as lendas e tradicións 
bretonas. 
-Observar fotos dossinais de circulación e 
atopar o seu significado. 
-Ler o texto Vacacións en Francia, sobre a 
principal elección de fórmulas de 
aloxamento. 
-Ler diferentes tipos de texto ( 
descriptivo, instructivo informativo, 
literario, etc.) 
-Ler extractos de textos para atopar 
formas do passé composé. 
-Ler fragmentos de texto para atopar 
formas do imperfecto. 

 

- Ler catro documentos sobre os 
diferentes xéneros musicais preferidos. 
-Ler un texto sobre a mensaxería 
instantánea 

Produción escrita. 
 

- Pode expresar o acordo e o desacordo 
por escrito. 
-Pode aceptar ou rexeitar unha cita por 
escrito. 

 

-Pode escribir para contar algo no 
imperfecto e no passé composé. 

 

-Pode completar un diálogo entre 
adolescentes expondo as cuestións que 
faltan. 

Bloque 4 : escribir. 

Escribir sobre os proxectos de vacacións 
utilizando o Futuro Simple. 

-Escribir unha invitación ou unha postal 
de felicitación. 

-Redactar unha carta de presentación 
persoal 

- Completar palabras da clase incompleta 
escribíndoas.(revisión) 

-Escribir unha carta contando os 
acontecementos pasados. 
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-Pode contar por escrito os 
acontecementos pasados. 
-Pode responder por escrito a cuestións 
sobre algúns textos diversos. 

-Producir un texto para describir as nosas 
comidas favorita- 

-Escribir vocabularios de cada unidade 
para repasar o vocabulario. 

 

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. 
 

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 
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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. 

3.2. METODOLOXÍA : 

Tanto os alumnos e alumnas con conexión coma aqueles sen conexión 
empregaran o material audiovisual do curso Tous Ensemble ( audios, lectura, 
vocabulario, exercicios, etc.) e o específico que se lle foi dando nos primeiros e 
segundo trimestre. 

 

O alumnado con conectividade dispón, ademais de dúas horas de clase por 
videoconferencia e a posibilidade de achegar exercicios e traballos por vía 
telemática. 

 

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: 

http://www.france.tv/franceinfo/direct.html
http://www.france.tv/franceinfo/direct.html
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- 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. 

 

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 
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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. 

 
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/
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACION DIDÁCTICA 

 

LINGUA INGLESA 3º ESO 

 

Indice: 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e calificación. 

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

caso, ampliación). 

 

1. ESTANDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

             ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais. 

- Comprende mensaxes orais lidos en voz 
alta ou empregando medios técnicos 
acerca de asuntos cotiáns e tarefas. 

- Comprende a idea e a información 
específica de conversas formais e 
informais. 

- Identifica as ideas principais e a 
información relevante de charlas, 
conversas, presentación, explicacións e 
noticias. 

- Distingue os sons, o acento, o ritmo e a 
entoación en distintos contextos e 
identifica o que queren comunicar. 

 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais. 

- Comprender os puntos máis 
importantes e os detalles relevantes de 
mensaxes grabadas ou lidas en voz alta. 

- Comprender o que se di en diálogos 
estruturados de cada día. 

- Identificar as ideas principais e os 
detalles importantes dunha conversa. 

- Comprender as explicacións, 
xustificacións, puntos de vista e 
opinións nunha conversa informal. 

- Comprender a información importante 
e frecuente e os detalles predicibles 
nunha conversa formal ou nunha 
entrevista. 

- Distinguir as ideas principais e a 
información relevante en presentacións 
e charlas. 

- Coller a idea principal e os rasgos 
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principais de contidos audiovisuais. 

 

 

BLOQUE 2: Produción de textos orais. 

- Pode facer presentacións orais ben 
estructuradas e responder a preguntas 
que se lle fagan sobre as mesmas. 

- Toma parte en diálogos cotiáns e tarefas. 

- Pode expresarse correctamente en 
conversas nas que toma parte 
empregando estructuras ben definidas e 
unha pronunciación clara. 

BLOQUE 2: Produción de textos orais. 

- Producir presentacións preparadas e 
contestar a preguntas sinxelas sobre os 
seus contidos. 

- Tomar parte en conversas informais 
coma no teléfono, vídeoconferencia, 
clases virtuais ou outros medios, 
intercambiando información, 
expresando opinións e puntos de vista. 

- Tomar parte nunha conversa formal, 
reunión ou entrevista. 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos. 

- Identifica información relevante en textos 
instructivos, advertencias ou normas. 

- Comprende o sentido xeral e os detalles 
específicos de textos en distintos 
formatos (papel, dixital…). 

- Comprende os puntos principais das 
mensaxes e a correspondencia formal e 
informal en diferentes formatos. 

- Atopa información específica ou esencial 
en material de referencia e estudo. 

- Comprende a idea xeral, a información 
esencial e as ideas máis relevantes en 
textos xornalísticos, literarios e de ficción, 
en diferentes formatos. 

- Valora a lectura como unha fonte de 
placer e coñecemento. 

 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos. 

- Identificar información relevante en 
instrucións de funcionamiento para 
máquinas, aparellos ou programas e así 
poder desenvolver actividades e 
normas de seguridade. 

- Comprender a idea principal e os 
puntos importantes en avisos e 
comunicacións. 

- Comprender a correspondencia persoal 
en calquera formato. 

- Comprender o suficiente da 
correspondencia formal como para 
poder responder. 

- Atopar información específica en textos 
periodísticos de calquera formato. 

- Comprender a información específica 
en sitios web e noutros materiais de 
referencia. 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos 

- Emprega estratexias de produción para 
escribir textos sinxelos. 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos 

- Completar un cuestionario detallado 
con información persoal, académica ou 
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- Completa formularios, cuestionarios ou 
páxinas impresas coa súa información 
persoal detallada, académica ou ben 
profesional. 

- Toma notas, escribe mensaxes, posts e 
avisos, así como correspondencia formal e 
informal con información sinxela e 
relevante. 

- Produce textos empregando vocabulario 
axeitado, ortografía, puntuación e os 
formatos correctos con estruturas 
correctas. 

 

 

profesional. 

- Escribir o teu CV en formato electrónico 
seguindo un modelo. 

- Tomar notas, mensaxes, etc. con 
información sinxela e relevante. 

- Escribir notas, avisos, mensaxes e 
comentarios, respetando as 
convencións, as normas de educación e 
de etiqueta. 

- Escribir informes cortos e sinxelos en 
formato convencional e coa 
información esencial. 

- Escribir correspondencia persoal e 
tomar parte en foros, blogs e chats. 

- Escribir correspondencia básica e 
formal para enviala a institucións 
públicas ou privadas ou a organización 
comerciais. 

 

2. AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN 

 

2.1. AVALIACIÓN 

 

2.1.1. Procedementos 

Análise da produción e comprensión oral e escrita, por  videoconferencia, correo electrónico, etc. xa que 

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 seustraballos por correo electrónico e tamén corriximos e 

comentamos as dúbidas na clase por vídeoconferencia. 

 

2.1.2. Instrumentos 

Faremos exercicios de comprensión oral e escrita, probas de produción e exercicios gramaticais 

segundo os modelos de repaso que se lles da e os exercicios de revisión do cuadernillo. 

Os alumnos teñen ao seu dispor o libro 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). 

 

3.1. Actividades.  

3.1.1. 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 
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-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 

 

3.2. METODOLOXÍA: 

Seguimos dous criterios en canto á metodoloxía:  

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

lingüísticas, por videoconferencia, actividades de producción escrita/oral, etc. 

- 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 
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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. 

 

3.3. 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 
3ºESO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 

 

CENTRO: CPR VILA DO ARENTEIRO 

CURSO:3ºESO 
MATERIA:LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
DATA: 5 /5/2020 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
3ºESO 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: CPR VILA DO ARENTEIRO 
CURSO:3ºESO 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
3ºESO 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: CPR VILA DO ARENTEIRO 
CURSO:3ºEESO 

MATERIA:LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

  

 

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. 

B1-2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. B1-2.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

B2-1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. B2-1.4. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias 
comprendendo as relacións que se establecen entre elas. 

B3-7. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, 
adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da 
oración simple. 

B3-7.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a 
partir do seu significado distinguindo os grupos de palabras que poden 
funcionar como complementos verbais argumentais e adxuntos. 

B3-8. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración 
simple. 

B3-8.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración 
simple diferenciando suxeito e predicado e interpretando a presencia ou 
ausencia do suxeito como unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, 
do emisor. 

B3-8.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, explicando os 
diferentes papeis semánticos do suxeito: axente, paciente, causa. 

B3-8.3. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando os nexos adecuados e creando oracións novas con sentido 
completo. 

B4-4. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como instrumento 
de ocio e diversión que permite explorar mundos diferentes aos nosos, 
reais ou imaxinarios. 

B4-4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal 
ou adaptados, e representativos da literatura da Idade Media ao Séculolo de 
Ouro, identificando o tema, resumindo o seu contenido e interpretando a 
linguaxe literaria. 
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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:  O alumno que amose unha adaptación ao novo 
curso e que se esforce na consecución de obxectivos básicos e mesmo os 
supere xa non terá que realizar proba algunha ao quedar demostrada a 
súa evolución (por se tratar dunha materia que ten continuidade plena). 
En caso de non presentar esa evolución realizarase unha  proba que busca 
puntualizar se o alumno adquiriu competencia suficiente nos contidos e 
obxectivos fixados do curso anterior. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Análise e valoración de 
tarefas especialmente creadas para a avaliación. 
Avaliación por competencias, proba correspondente ao global do curso 
anterior, certos aspectos xa se ven solapados neste curso con superior 
esixencia.  

Criterios de cualificación: terase en conta a realización desta proba para a 
nota e contará nun 50% , o restante 50% vén da observación directa do 
alumno durante as clases presenciais neste curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse lecturas comprensivas para fortalecer no alumnado o 
procedemento de sacar información adecuada dos textos. Esa 
información deberá ser clara e terán que expoñela diante os seus 
compañeiros.  
Asimesmo,  realizaranse análises morfosintácticas para que os 
alumnos saiban estruturar as oracións simples dentro dunha 
estrutura máis complexa. 

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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  1.  Ler, analizar e crear textos periodísticos.   1.1.  Le con fluidez e atención un texto periodístico e coméntao 

seguindo uns criterios dados. 

  1.2.  Coñece as funcións da prensa e identifica os xéneros 

periodísticos.  

  4.  Analizar formas verbais morfoloxicamente e conxugar 
verbos regulares e irregulares. 

  4.1.  Analiza o lexema e as desinencias dunha forma verbal e indica 
os valores que estas achegan. 

  4.2.  Coñece e utiliza correctamente as formas verbais dos verbos 
regulares e con alternancia vocálica. 

  4.3.  Coñece e utiliza correctamente as formas verbais dos verbos 
irregulares. 

  5.  Coñecer a relevancia de Rosalía de Castro no ámbito da 
literatura e da cultura galega en xeral. 

  5.1.  Coñece a contribución de Rosalía de Castro á vida cultural e 
literaria galega e comenta algúns dos seus poemas. 

  5.  Coñecer a figura de Curros Enríquez e as súas obras máis 
importantes.  

  5.1.  Coñece a contribución de Curros Enríquez á cultura e á 
literatura. 

   

  5.  Identificar castelanismos e clasificalos en fonéticos, 
ortográficos, morfosintácticos, léxicos ou semánticos. 

  5.1.  Recoñece, clasifica e corrixe castelanismos. 

  6.  Coñecer as principais contribucións de Eduardo Pondal á 
literatura e á vida cultural galegas. 

  6.1.  Coñece as principais contribucións de Eduardo Pondal á 
literatura galega. 
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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:  O alumno que amose unha adaptación ao novo 
curso e que se esforce na consecución de obxectivos básicos e mesmo os 
supere xa non terá que realizar proba algunha ao quedar demostrada a 
súa evolución (por se tratar dunha materia que ten continuidade plena). 
En caso de non presentar esa evolución realizarase unha  proba que busca 
puntualizar se o alumno adquiriu competencia suficiente nos contidos e 
obxectivos fixados do curso anterior. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Análise e valoración de 
tarefas especialmente creadas para a avaliación. 
Avaliación por competencias, proba correspondente ao global do curso 
anterior, certos aspectos xa se ven solapados neste curso con superior 
esixencia.  

Criterios de cualificación: terase en conta a realización desta proba para a 
nota e contará nun 50% , o restante 50% vén da observación directa do 
alumno durante as clases presenciais neste curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse lecturas  comprensivas de textos literarios e con textos 
tirados de xornais para que consigan extraer con solvencia o 
sentido e a temática dos mesmos. 

Traballarase a morfosintaxe a través de análises  de oracións e 
exercicios para definir ben as funcións sintácticas. 

Farase fincapé na importancia , para a nosa literatura do 
Rexurdimento e das figuras destacadas deste movemento. 

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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.1. Recoñecer e describir os 
elementos e as propiedades 
características das figuras planas, os 
corpos xeométricos elementais e as 
súas configuracións xeométricas. 

 MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas 
para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

 CMCCT 

 MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de 
revolución principais. 

 CMCCT 

 B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as 
fórmulas usuais para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles e 
para obter as medidas de lonxitudes, 
áreas e volumes dos corpos 
elementais, de exemplos tomados da 
vida real, representacións artísticas 
como pintura ou arquitectura, ou da 
resolución de problemas xeométricos. 

 MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, 
aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

 CMCCT 

 MACB3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de 
proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

 CMCCT 

 MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o 
cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

 CMCCT 

 MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas 
contextualizados. 

 CMCCT 

 B3.5. Identificar centros, eixes e planos 
de simetría de figuras planas, poliedros 
e corpos de revolución. 

 MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para 
referirse aos elementos principais.  

 CMCCT 

 MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, na natureza, na arte e 
nas construcións humanas. 

 CMCCT 

 CCEC 

 B4.1. Coñecer os elementos que 
interveñen no estudo das funcións e a 
súa representación gráfica. 

 MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

 CMCCT  

 MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto.   CMCCT 

 MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno exposto.  CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente.   CMCCT 

 B4.2. Identificar relacións da vida cotiá 
e doutras materias que poden 
modelizarse mediante unha función 
lineal, valorando a utilidade da 
descrición deste modelo e dos seus 
parámetros, para describir o fenómeno 
analizado. 

 MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto 
pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente.  

 CMCCT 

 MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.  CMCCT 

 B4.3. Recoñecer situacións de relación 
funcional que necesitan ser descritas 
mediante funcións cuadráticas, 
calculando os seus parámetros e as 
súas características. 

 MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente.  CMCCT 

 MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

 CMCCT 

 B5.1. Elaborar informacións estatísticas 
para describir un conxunto de datos 
mediante táboas e gráficas adecuadas 
á situación analizada, xustificando se 
as conclusións son representativas 
para a poboación estudada. 

 MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados.  CMCCT 

 MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos.  CMCCT 

 MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa 
elaborada. 

 CMCCT 

 MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados 
a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

▪ CSC 

 B5.2. Calcular e interpretar os 
parámetros de posición e de dispersión 
dunha variable estatística para resumir 
os datos e comparar distribucións 
estatísticas. 

 MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha variable 
estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

▪ CMCCT 
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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/2YO8kZR) 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: 
 Observación visual e oral nas diferentes clases virtuais 

(videoconferencia), sendo a asistencia as mesmas valorable a hora 
de obter a calificación deste trimestre. 

 A realización de tarefas encomendadas, no caderno e 
enviadas/entregadas ao profesor a través do correo electrónico. 

 Completar os diferentes cuestionarios online facilitados polo docente 
ao largo do trimestre. Así como a visualización dos contidos 
indicados, tarefas encomendadas e rexistradas no documento 
compartido  https://bit.ly/3bsciuy. 

 A realización das diferentes actividades ou proxectos propostos coa 
súa valoración mediante rúbrica. 

 Probas específicas realizadas con plataformas coma Socrative o 
Google Forms. 

 Rexistro en táboa excel dos diferentes parámetros avaliables, 
cuestionarios, asistencia, entrega de material, etc... 

Instrumentos:** 
Os instrumentos utilizados na primeira e segunda avaliación están tamén 
contemplados na programación de aula (https://bit.ly/2YO8kZR) que se 
pode visualizar tamén na sección da materia na páxina web do profesor. 
Os instrumentos utilizados nesta terceira avaliación, salvo excepcións, 
serán en grande parte os mesmos que nas anteriores, aos que o 
alumnado está familiarizado. 
 Plataforma ZOOM para a realización das clases virtuais, 

videoconferencias. Unha das poucas ferramentas que se incorporou, 
dado a falta de clase presencial debido a emerxencia sanitaria. 

 Cuestionarios 
a. EDpuzzle.- vídeos enriquecidos 
b. Google Forms 
c. Quizizz 
d. Fichas autoavaliables 

 Probas específicas 
a. Google Forms 
b. Socrative 
c. Geogebra 

 Correo electrónico.- entrega de tarefas 
 Padlet.- compartir proxectos ou traballos realizados. 

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/2YO8kZR) 
 
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 

https://bit.ly/2YO8kZR
https://bit.ly/3bsciuy
https://bit.ly/2YO8kZR
https://bit.ly/2YO8kZR
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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 

 Asistencia a clases vituais/videoconferencias.- 30% 
Teranse en conta as faltas de asistencia xustificadas 

 Realización de cuestionarios.-                          20%   

 Entrega de tarefas (por correo electrónico).-      25%    

 Proba específica.-                                            20% 

 Proxecto ou traballo final.-                                10% 
En caso de non habelo, a porcentaxe repartirase de 
equitativa entre os apartados anteriores 

 
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 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. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA  
7 DE 13 

CENTRO: C.P.R.PLURILINGÜE VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: TERCEIRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Nesta proba, de ser posible a súa realización presencial, se terán en conta 
as porcentaxes anteriores para a súa elaboración e calificación. 
Ademais se facilitará ao alumnado que teña que acceder a ela material, o 
mais didáctico posible para a recuperación. 
Será convocado a proba extraordinaria de setembro o alumnado con 
avaliación negativa na proba ordinaria de xuño. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Enviarase traballo ao alumno/a por medio telemático ou en formato papel 
se así o require. Este material consistirá... 

 Exercicios en boletíns que terá que desenrolar en papel, no seu 
cuaderno ou similar que serán entregados ao final do trimestre ao 
profesor, xa ven sexa de forma telemática ou física. 

 Cubrir os cuestionarios online (Google Forms) que lle sexan 
enviados polo profesor. 

Para o repaso e estudo dos aprendizaxes contidos nos boletíns ou 
cuestionarios anteriormente marcados o alumnado con materia pendente 
ten a sua disposición na propia web do docente os vídeos de elaboración 
propia, as presentación detalladas e multitud de exemplos de ditos 
exercicios. Ademais, dito alumnado conta ca titoría do profesor de aula 
coma do profesor de apoio, tanto por videoconferencia, teléfono, correo, 
etc... 
 
Opción proba telemática ou presencial... 
Dase ao alumno a posibilidade dunha proba presencial, no caso que se 
reanuden as clases ou telemática ca aplicación SOCRATIVE, no caso 
contrario. 
A data desta proba se establecerá con consulta co equipo directivo para 
que non se superpoñan con outras materias. 

Criterios de cualificación: 
Traballo.- Calificarase de 0 a 10, tendo en conta a realización 50%, o 
resultado dos mesmos 30% e a presentación 20%. 
No traballo, a realización dos exercicios terá un peso de 60% e os 
cuestionarios 40%. 
No caso da proba telemática se terá en conta o porcentaxe ou puntuación 
da mesma. Deberá superar o 5 oou ter mais dun 50% de acerto en dita 
proba. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Enviarase traballo ao alumno/a por medio telemático ou en formato papel 
se así o require. Este material consistirá... 

 Exercicios en boletíns que terá que desenrolar en papel, no seu 
cuaderno ou similar que serán entregados ao final do trimestre ao 
profesor, xa ven sexa de forma telemática ou física. 

 Cubrir os cuestionarios online (Google Forms) que lle sexan 
enviados polo profesor. 

Para o repaso e estudo dos aprendizaxes contidos nos boletíns ou 
cuestionarios anteriormente marcados o alumnado con materia pendente 
ten a sua disposición na propia web do docente os vídeos de elaboración 
propia, as presentación detalladas e multitud de exemplos de ditos 
exercicios. Ademais, dito alumnado conta ca titoría do profesor de aula 
coma do profesor de apoio, tanto por videoconferencia, teléfono, correo, 
etc... 
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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... 

  

Opción proba telemática ou presencial... 
Dase ao alumno a posibilidade dunha proba presencial, no caso que se 
reanuden as clases ou telemática ca aplicación SOCRATIVE, no caso 
contrario. 
A data desta proba se establecerá con consulta co equipo directivo para 
que non se superpoñan con outras materias. 
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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, da metodoloxía Flipped 
Classroom na materia permite que o alumnado poida continuar coa súa 
aprendizaxe nesta situación de emerxencia sanitaria. 
 Desde o 16 de marzo, mantívose a actividade formativa mediante a 

plataforma ZOOM, en 3 sesións semanais e continuando os contidos 
impartidos no momento presencial, tal e como se pode comprobar no 
seguinte enlace  https://bit.ly/3bsciuy.. 

 
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), ao seu 
correo electrónico, usan cuestionarios online, infografías, etc... 

 Os alumnos conectase en 5 sesións semanais a videoconferencia co 
profesor para resolución de exercicios e dúbidas, alternando 
matemáticas e física e Química. Así como as pertinentes explicación 
mediante a compartición de proxeccións en pantalla. 

 
 E, por suposto, o interese mostrado polo alumnado dende o primeiro 

día de conexión. 
 
Para axudar ao alumnado a organizar as súas actividades escolares, 
autoregular a súa  aprendizaxe e manter un bo estado emocional,  
tomáronse as seguintes medidas:  
 Dado que se mantén un contacto continuado a través das 

videoconferencias, dito contacto permite coñecer o estado anímico do 
alumnado e poder animar, motivar e solucionar aqueles problemas 
que as circunstancias o permitan. 

 Elaboración dunha infografía a modo de diario onde se enlaza o 

https://bit.ly/3bsciuy
http://www.juansanmartin.net/
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documento online que se expón a continuación 

 
 A organización dun documento online (https://bit.ly/3bsciuy), 

soportado no espazo na nube, OneDrive, onde os alumnos poden 
acceder as tarefas a realizar para a clase seguinte (videoconferencia) 
así como os días anteriores. A actividade a realizar así como o enlace 
para dita videoconferencia se remite diariamente ao correo de cada 
alumno. 

 Tamén se comparte o enlace a carpeta compartida onde quedan os 
boletíns realizados nas sesións anteriores cos resultados 
desenrolados (https://bit.ly/3eK5hr8). 

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, favorecendo o seu 
acceso ao currículo por medio da adaptación dos instrumentos, tempos e 
apoios que aseguren una adecuada atención e avaliación deste alumnado.  
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proponse as 
seguintes actividades : 

 Estase elaborando novos materiais para os estándares impartidos 
nos trimestres anteriores, vídeos, presentación online ou enlaces 
que permitan a adquirir ditas  aprendizaxes e competencias e 
superar a materia. 

 Motivarase a realización dos cuestionarios online incluídos en cada 
tema na web como repaso da materia e Feedback das aprendizaxes 
non adquiridas. 

 
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. Fundamental nesta materia a competencia matemática e 
competencia básicas en ciencia e tecnoloxía e utilizar os estándares de 
aprendizaxe impartidos ou por impartir para explicar ao alumnado a 
situación que estamos padecendo por medio de estadísticas, procesos 
químicos, etc...fomentando as  competencias sociais e cívicas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A metodoloxía utilizada polo alumnado con conectividade é similar a 
exposta na programación (https://bit.ly/2YO8kZR) dado a metodoloxía 
activa incorporada (Flipped Classroom) na materia dende uns cursos atrás. 
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: 

https://bit.ly/3bsciuy
https://bit.ly/3eK5hr8
https://bit.ly/2YO8kZR
https://view.genial.ly/5e6f12cee6130a0fcf96eb78/horizontal-infographic-timeline-trabajo-en-casa
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 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, presentación online, infografías, boletíns en formato PDF, 
enlaces... 

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

 As comunicacións a través do correo electrónico eran habituais 
antes da situación de emerxencia, o que está facilitando o traballo. 

 O alumnado estaba acostumado a acceder e cubrir cuestionarios 
online como Google Forms, realizar probas con plataformas como 
SOCRATIVE ou a vídeos enriquecidos en EDPUZZLE. 
www.faroeduca.es/actualidad/experiencia-innovadora/adivinar-
kahoot-tecnologia.html 

 
Metodoloxía na situación de confinamento: 

1. Previo a clase virtual (videoconferencia), o alumnado recibe no seu 
correo as tarefas a realizar antes de dita clase e o enlace a mesma. 

 Visualización dun vídeo (enriquecido ou non) ou 
presentación. 

 Realización dos exercicios dun boletín. 
 Realización dun determinado cuestionario online ou ficha 

autoavaliable. 
En todos os casos se facilita o enlace ao mesmo. Como xa se 
mencionou, estas actividades tamén se lles facilita no documento na 
nube (https://bit.ly/3bsciuy) ou na infografía que tamén esta 
insertada na web. 

2. Clase virtual ca plataforma ZOOM. Ditas clases están establecidas 
en coordinación co equipo directivo do centro que, previa consulta, 
elaborou o calendario. Nestas clases resólvense as dúbidas das 
tarefas sinaladas, faise a visualización oral e visual do aprendido 
nas tarefas previas e expóñense explicacións aclaratorias dos 
contidos. O alumnado pode intervir en calquera momento ao igual 
que nunha clase presencial. 

 Artigo de La Voz de Galicia.- https://bit.ly/2WJuwkX 
 Artigo do Faro de Vigo.- https://bit.ly/3dwsb3L 

3. Na propia videoconferencia propóñense as actividades a realizar 
antes da seguinte e/ou se expoñen no documento compartido que 
se envía aos alumnos. 

 Cuestionarios, como os anteriormente menciñados, para 
comprobar a adquisición dos contidos. 

 Solicitar ao alumnado que escanee ou fotografíe os 
exercicios feitos no caderno e os envíe ao profesor, etc... 

4. Os exercicios resoltos durante a clase son colgados na rede, tanto 
como presentacións online coma na carpeta compartida en 
OneDrive (https://bit.ly/3eK5hr8). Desta maneira, o alumnado que 
por calquera motivo non puido asistir a clase virtual, pode ver os 
contidos corrixidos e detallados en calquera momento de desde 
calquera dispositivo. 

5. Os traballos a realizar de forma individual ou colectiva, compartindo 
de forma virtual, serán esixidos facilitando previamente a pertinente 
rúbrica. 

 
Mantense o contacto cos pais ou titores cunha conta de whatsapp 

http://www.faroeduca.es/actualidad/experiencia-innovadora/adivinar-kahoot-tecnologia.html
http://www.faroeduca.es/actualidad/experiencia-innovadora/adivinar-kahoot-tecnologia.html
https://bit.ly/3bsciuy
https://bit.ly/2WJuwkX
https://bit.ly/3dwsb3L
https://bit.ly/3eK5hr8
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habilitada para tal fin e a través da plataforma educamos. 
No caso do alumnado  con necesidades educativas especiais e necesidade 
específica de apoio educativo. 

 En coordinación cos distintos profesores de apoio, facilitase os 
contidos na propia web ou con enlaces personalizados conforme o 
precise a adaptación que se segue, sexa significativa ou non. 

 Establécense as tarefas encomendadas e realízanse as probas de 
forma individualizada segundo o requira. 

 Neste caso, a falta de competencia dixital, nalgúns casos, fai que se 
facilite o material de forma impresa por medio da colaboración entre 
o centro e o concello de O Carballiño. 

 
En canto a metodoloxía utilizada polo alumnado sen conectividade, e 
tendo en conta que dita desconectividade soe ser puntual e non 
continuada, expoñer que todo o material que se facilita ao alumnado, salvo, 
vídeos e algún cuestionario, é fotocopiable e está a disposición do mesmo 
por petición ao centro que llo facilitaría na colaboración co concello 
anteriormente menciñada. 

Materiais e 
recursos 

Web do profesor.- www.juansanmartin.net . Inclúe: 
 Presentacións online de elaboración propia. 
 Vídeos dos distintos temas con exemplo de exercicios. 
 Boletíns elaborados polo profesor. 

Cuestionarios online: 
 EDpuzzle (Enriquecemento de vídeos) 
 Google Forms. 
 Socrative. 
 Quizizz. 
 Fichas autoavaliables. 

Materiais: 
 Infografía. 
 Xogos con Genially - Gamificación. 

Ferramentas: 
 Genially. 
 Geogebra. 

Compartir 
 Padlet 

Comunicación 
 Plataforma Educamos. 
 Correo electrónico. 
 Carpeta compartida en OneDrive. 
 Documento compartido en OneDrive. 
 Whatsapp (Comunicación coas familias) 

Redes Sociais 
 Twitter 

Como medio de comunicación con diferentes docentes do ámbito 
nacional ou internacional, moitos de eles colaboran en programas 
como “Aprendo en casa” de TVE2. Claustro Virtual. 

 Facebook 
Como medio de divulgación dentro da comunidade educativa. 

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/3bsciuy) 

Publicidade  
 Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 Web do profesor, ao igual que está a programación de aula. 

http://www.juansanmartin.net/mate03.html 

https://bit.ly/3bsciuy
http://www.juansanmartin.net/mate03.html
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da 
música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave 
de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

▪ MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

▪ B1.2. Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a 
través da audición e a lectura de partituras, os tipos de textura. 

▪ MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 

▪ B1.3. Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos 
e as formas de organización musical. 

▪ MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos 
relacionados cos procedementos compositivos e os tipos formais. 

▪ 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 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 

▪ MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan 
unha correcta emisión da voz. 

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

▪ MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

▪ MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á 
hora de mellorar os seus resultados na exposición ante un público. 

▪ B1.5. Amosar interese polas actividades de composición, e 
improvisación e amosar respecto polas creacións dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades e as formas de expresión dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 



 

▪ 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 profesor/a e dos 
compañeiros/as. 

▪ MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención 
ao/á director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia 
interpretación e a do seu grupo. 

▪ B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. ▪ MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e 
reflexiona sobre elas. 

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

▪ MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a 
súa evolución ao longo da historia da música. 

▪ 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. 

▪ B2.4. Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á 
que pertencen distintas obras musicais, interesándose por ampliar as 
súas preferencias. 

▪ MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, 
comparando e contrastando as novas músicas coñecidas. 

▪ MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas históricas. 

▪ B2.5. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes 
(gráfica, corporal ou verbal), algúns elementos e formas de 
organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, timbre, 
repetición, imitación e variación) dunha obra musical interpretada en 
vivo ou gravada. 

▪ MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das 
obras musicais propostas usando distintas linguaxes. 

▪ MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

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

▪ MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da 
música e con outras disciplinas. 

▪ MUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e 
explicando con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen. 

▪ B3.2. Demostrar interese por coñecer músicas de distintas 
características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as propias 

▪ MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e 
culturas como fonte de enriquecemento cultural e satisfacción persoal, 



 

preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e respectuosa. elaborando algún proxecto de investigación e exposición 

▪ B3.4. Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da 
música. 

▪ MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música 
e as tendencias musicais. 

▪ B3.5. Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais 
básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou falar de música. 

▪ MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

▪ MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito, con rigor e claridade. 

▪ B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola música, os concertos en 
vivo e as propostas musicais, valorando os seus elementos creativos e 
innovadores ao longo da historia. 

▪ MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas 
tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha 
revisión crítica desas producións. 

▪ MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 

▪ B4.1. Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, 
demostrando un coñecemento básico das técnicas e dos 
procedementos necesarios para gravar, reproducir, crear, interpretar 
música e realizar sinxelas producións audiovisuais. 

▪ MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

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

▪ MUB4.2.1. Utiliza con autonomía 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, 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, 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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.1. Coñecer lugares xeométricos e definilos.  EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis comúns de lugares 
xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

 CCL 

 B3.2. Clasificar os polígonos en función dos seus 
lados, recoñecendo os regulares e os irregulares. 

 EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 

 CAA 

 B3.3. Estudar a construción de polígonos 
regulares coñecendo o lado. 

 EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado.  CMCCT 

 B3.4. Comprender as condicións dos centros e 
as rectas tanxentes en distintos casos de 
tanxencia e enlaces. 

 EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

 CMCCT 

 EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias e rectas, 
utilizando adecuadamente as ferramentas. 

 CA 

 B3.8. Estudar os conceptos de simetrías, xiros e 
translacións aplicándoos ao deseño de 
composicións con módulos. 

 EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos.  CD 

 B3.9. Comprender o concepto de proxección e 
aplicalo ao debuxo das vistas de obxectos, con 
coñecemento da utilidade das anotacións, 
practicando sobre as tres vistas de obxectos 
sinxelos e partindo da análise das súas vistas 
principais. 

 EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, identificando as 
tres proxeccións dos seus vértices e as súas arestas. 

 CMCCT 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA  
4 DE 8 

CENTRO: C.P.R.PLURILINGÜE VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: TERCEIRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

MATERIA: PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 

 

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. 
Xeometría con Geogebra 
Proxecto deserrolado na web do profesor a que se enlaza 
mediante o seguinte enlace... 
(Colaboración ca materia de matemáticas)  

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 

https://bit.ly/3fz4pGf
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... 

  

declaración do estado de 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) 
O alumno coa materia pendente superou as dúas primeira avaliacións 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O alumno coa materia pendente superou as dúas primeira avaliacións 

 

Criterios de cualificación: 
O alumno coa materia pendente superou as dúas primeira avaliacións 
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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 
 Floorplaner 
 Stop Motion 
 Correo electrónico 

https://bit.ly/2SRZNBf
http://www.juansanmartin.net/


 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA  
8 DE 8 

CENTRO: C.P.R.PLURILINGÜE VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: TERCEIRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

MATERIA: PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 

 

 
 

 
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


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

1. Analizar, deseñar e simular circuítos eléctricos en continua con 
simboloxía axeitada e sinalar as características básicas de 
funcionamento e a aplicación dalgúns compoñentes electrónicos 
pasivos e activos para facilitar a súa clasificación e comprensión. 

   

1.1.  Recoñece as partes que conforman un circuíto e os símbolos que as 
representan. 
 

1.2.  Clasifica os elementos básicos dun circuíto eléctrico en continua: 
xeradores, resistencias, conmutadores ou bombillas. 
 

1.3.  Identifica as diferenzas entre os sistemas de transmisión e procesado en 
serie e  en paralelo. 
 

1.4. Coñecer e interpretar o código de color nas resistencias fixas. 
 

2.  Obter as magnitudes eléctricas básicas. 

  2.1.  Utiliza as magnitudes eléctricas básicas. 
 

  2.2.  Interpreta o significado e calcula as magnitudes que explican o 
funcionamento de dichos circuítos: tensión, intensidade, resistencia eléctrica, 
potencia e enerxía. 
 

  2.3.  Calcula a potencia e a enerxía consumida polo circuíto e o relaciona co 
sistema de alimentación utilizado (pilas, baterías, fontes). 
 

  
 3.  Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de 
conversión noutras manifestacións enerxéticas. 
 

3.1.  Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación sistemática, análise das producións do alumnado e valoracións por 
escrito. 

Instrumentos: 
cuestionarios, formularios e traballos individuais 

Cualificación final 

 

A cualificación final será unha media dos dous primeiros trimestres. Ademais 
valorarase o esforzo e o traballo da seguinte maneira: 

 Para os alumnos que se poidan conectar:  a actitude cara a materia 
contará 1 punto, a participación e asistencia ás clases online 1 punto e a 
entrega de tarefas suporán 1 punto. 

 Para os alumnos que non se poidan conectar: a actitude cara a materia 
contará 1 punto e a entrega das  tarefas 2 puntos. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Faríase un exame escrito con exercicios que se trataron ao longo do curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

Non houbo cambios respecto da programación orixinal. Neste grupo non hai 
alumnos coa materia de Tecnoloxía de 2ºESO pendente. 

 
 
 
 

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  

Repaso da unidade 6 Electricidade da programación e ampliación nas 
actividades para un maior afondamento das aprendizaxes. Seleccionáronse e 
ampliáronse tarefas deste tema nas cales que sexa mínima a intervención 
docente. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Neste grupo todos os alumnos se poderían conectar xa que teñen os medios 
e os coñecementos para facelo salvo aqueles que teñen adaptación 
curricular. A estes alumnos con ACI  se lle achegan tarefas para entregar aos 
mestres de PT, xa que eles teñen un contacto moito máis directo con eles e 
entréganlle as tarefas de varias materias en conxunto. 
Os alumnos tódalas  semanas teñen unha clase por videoconferencia pola 
aplicación ZOOM, sempre o mesmo día a mesma hora, debido a que se 
organizou un horario para a conectividade de todo o profesorado que 
intervén no grupo-aula. 
Envíanselles as tarefas para entregar pola plataforma Educamos e vía 
WhastApp as cales terán que remitir escaneadas por correo electrónico ou 
mediante foto por WhastApp. Unha vez recibidas se lle dan as indicacións 
para a súa corrección se é o caso. 

Materiais e recursos 
Videoconferencia pola aplicación ZOOM, WhastApp, plataforma Educamos, e 
correo electrónico. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Plataforma Educamos, correo electrónico  e vía WhastApp 

Publicidade  
Páxina Web do centro. 
http://www.viladoarenteiro.com/ 



CENTRO: CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro 
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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 

▪ B4.2. Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns e 
das cidadás na vida política do Estado coa finalidade de evitar os riscos 
dunha democracia que viole os dereitos humanos. 

▪ VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil que teñen os cidadáns e as 
cidadás de participar activamente no exercicio da democracia, coa finalidade 
de que se respecten os valores éticos e cívicos no seo do Estado. 

▪ VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos 
democráticos cando non se respectan os valores éticos da DUDH 
(dexeneración en demagoxia, ditadura das maiorías, escasa participación 
cidadá, etc.) e formula posibles medidas para evitalos. 

▪ B4.3. Coñecer e valorar os fundamentos da Constitución española de 
1978, identificando os valores éticos dos que parte e os conceptos 
preliminares que establece. 

▪ VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se 
fundamenta a Constitución española, e sinala a orixe da súa lexitimidade e a 
súa finalidade, mediante a lectura comprensiva e comentada do seu 
preámbulo. 

▪ B4.4. Amosar respecto pola Constitución española e identificar nela, 
mediante unha lectura explicativa e comentada, os dereitos e os 
deberes do individuo como persoa e cidadán ou cidadá, apreciando a 
súa adecuación á DUDH, coa finalidade de asumir de xeito consciente 
e responsable os principios de convivencia que ben rexer no Estado 
español. 

▪ VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos "dereitos e as liberdades 
públicas fundamentais da persoa" establecidos na Constitución: liberdade 
ideolóxica, relixiosa e de culto; carácter aconfesional do Estado; dereito á 
libre expresión de ideas e pensamentos; e dereito á reunión política e á libre 
asociación, e os seus límites. 

▪ B4.5. Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución española aos 
principios éticos definidos pola DUDH, mediante a lectura comentada 
e reflexiva dos "dereitos e deberes dos cidadáns" (artigos do 30 ao 38) 
e dos "principios reitores da política social e económica" (artigos do 39 
ao 52). 

▪ VEB4.5.1. Coñece e aprecia na Constitución española a súa adecuación á 
DUDH, e sinala os valores éticos en que se fundamentan os dereitos e os 
deberes dos cidadáns e das cidadás, así como os principios reitores da política 
social e económica. 

▪ VEB4.5.2. Explica e asume os deberes cidadáns que establece a Constitución, 
e ordénaos segundo a súa importancia, xustificando a orde elixida. 

▪ VEB4.5.3. Achega razóns para xustificar a importancia que ten, para o bo 



 

 funcionamento da democracia, o feito de que os cidadáns as cidadás sexan 
conscientes non só dos seus dereitos, senón tamén das súas obrigas como un 
deber cívico, xurídico e ético. 

▪ VEB4.5.4. Recoñece a responsabilidade fiscal dos cidadáns e da cidadás, e a 
súa relación cos orzamentos xerais do Estado como un deber ético que 
contribúe ao desenvolvemento do ben común. 

▪ B4.6. Coñecer e valorar os elementos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia segundo aparece no seu título preliminar e no 
título primeiro, capítulos I e II. 

▪ VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través do traballo colaborativo, os elementos 
esenciais do Estatuto de autonomía de Galicia recollidos no seu título 
preliminar. 

▪ VEB4.6.2. Identifica e valora as características sinaladas no título I sobre o 
"poder galego". 

▪ B4.7. Coñecer os elementos esenciais da UE, analizando os beneficios 
recibidos e as responsabilidades adquiridas polos estados membros e 
a súa cidadanía, coa finalidade de recoñecer a súa utilidade e os logros 
alcanzados por esta. 

▪ VEB4.7.2. Identifica e aprecia a importancia dos logros alcanzados pola UE e 
o beneficio que estes supuxeron para a vida dos cidadáns e das cidadás 
(anulación de fronteiras e restricións alfandegueiras, libre circulación de 
persoas e capitais, etc.), así como as obrigas adquiridas en diferentes ámbitos 
(económico, político, da seguridade e a paz, etc.). 

▪ B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través 
do coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e relacións, e 
analizar o significado dos termos de legalidade e lexitimidade. 

▪ VEB5.1.1. Busca e selecciona información en páxinas web, para identificar as 
diferenzas, semellanzas e vínculos existentes entre a Ética e o Dereito, e entre 
a legalidade e a lexitimidade, elaborando e presentando conclusións 
fundamentadas. 

▪ B5.4. Interpretar e apreciar o contido e a estrutura interna da DUDH, 
coa finalidade de coñecela e propiciar o seu aprecio e respecto. 

▪ VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en colaboración co grupo, coa finalidade 
de difundir a DUDH como fundamento do dereito e a democracia, no seu 
medio escolar, familiar e social. 

▪ B5.5. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos 
como unha conquista da humanidade 

▪ VEB5.5.1. Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico 
dos dereitos humanos da primeira xeración (dereitos civís e políticos), da 
segunda xeración (económicos, sociais e culturais) e da terceira (dereitos dos 
pobos á solidariedade, ao desenvolvemento e á paz). 



 

▪ B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos 
que se enfronta a aplicación da DUDH. 

▪ VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, sobre 
os problemas e os retos da aplicación da DUDH, no que se refire ao exercicio 
de dereitos civís (destacando os problemas relativos á intolerancia, a 
exclusión social, a discriminación da muller, a violencia de xénero e a 
existencia de actitudes como a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso 
laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políticos (guerras, terrorismo, ditaduras, 
xenocidio, refuxiados/as políticos/as, etc.). 

▪ B6.1. Recoñecer que existen casos en que a investigación científica non 
é neutral, senón que está determinada por intereses políticos, 
económicos, etc., mediante a análise da idea de progreso e a súa 
interpretación equivocada, cando os obxectivos non respectan un 
código ético fundamentado na DUDH. 

▪ VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, 
dalgúns casos nos que a investigación científica e tecnolóxica non foi guiada 
nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos 
nos ámbitos humano e ambiental, sinalando as causas. 

▪ VEB6.1.2. Diserta, colaborando en grupo, sobre a idea de progreso na ciencia 
e a súa relación cos valores éticos, o respecto á dignidade humana e o seu 
medio, e elabora e expón conclusións. 

▪ VEB6.1.3. Selecciona e contrasta información, colaborando en grupo, sobre 
algunhas das ameazas da aplicación indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía 
para o contorno ambiental e para a vida (explotación descontrolada dos 
recursos naturais, destrución de hábitats, contaminación química e 
industrial, choiva ácida, cambio climático, desertificación, etc.). 
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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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DEPARTAMENTO: Xeografía e Historia 
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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 

▪ B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa 
ou imaxe satélite 

▪ XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 

▪ XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 

▪ B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España. ▪ XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, provincias e illas. 

▪ B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións. 

▪ XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con él. 

▪ B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. ▪ XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 
usando recursos impresos e dixitais. 

▪ B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no 
mundo. 

▪ XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de 
lendas e símbolos adecuados. 

▪ B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia 
económica. 

▪ XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos 

▪ XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 

▪ B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores 
económicos. 

▪ XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións 
de pobreza. 

▪ XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores 
económicos. 

▪ 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, e explicar 
diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa 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. 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ 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. Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento 
en Europa. 

▪ XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, 
Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). 

▪ B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e 
científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

▪ XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, 
a partir de fontes históricas de diversos tipos. 

▪ B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa 
e en América. 

▪ XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. 

▪ B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos. ▪ XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu 
contexto. 

▪ B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as 
monarquías modernas. 

▪ XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos. 

▪ B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas 
consecuencias. 

▪ XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, 
a súa conquista e a súa colonización. 

▪ XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de 
América. 
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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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