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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

 

 Coñecer e definir as leis de Mendel.  Coñece e define as leis de Mendel. 

Diferenciar entre dominancia incompleta e codominancia, e comprender a 
herdanza do sexo e a ligada a el. 

Diferencia entre dominancia incompleta e codominancia, e comprende a herdanza do 

sexo e a ligada a el. 

Resolver problemas de xenética mendeliana, dominancia incompleta, 

codominancia e ligados a cromosomas sexuais. 

 Resolve problemas de xenética mendeliana, dominancia incompleta, codominancia e 

ligados a cromosomas sexuais. 

Identificar a orixe de diferentes trastornos xenéticos e coñecer a prevención e 
diagnóstico dos mesmos. 

Identifica a orixe de diferentes trastornos xenéticos e coñece a prevención e 
diagnóstico dos mesmos. 

Describir a  función, composición e estrutura do ADN e ARN Describe a función, composición e estrutura do ADN e ARN 

Identificar os principais procesos nos que está implicado o ADN( replicación, 
transcrición e tradución) 

Identifica os principais procesos nos que está implicado o ADN( replicación, 
transcrición e tradución) 

Coñecer o concepto de mutación e clasifícaas. 
 

Coñece o concepto de mutación e clasifícaas. 
 

Saber que é e para que se utiliza a enxeñería xenética e a clonación. Sabe que é e para que se utiliza a enxeñería xenética e a clonación. 

Coñecer as diferentes teorías sobre a orixe da vida. Coñece as diferentes teorías sobre a orixe da vida. 

Comprender os principios fixistas e evolucionistas, incluindo os modelos 
evolucionistas actuais. 

Comprende os principios fixistas e evolucionistas, incluindo os modelos 
evolucionistas actuais. 

Coñecer as probas que amparan a evolución. Coñece as probas que amparan a evolución. 

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

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 

Instrumentos: 

 

 Avaliación  directa de contidos , probas de control  correspondentes á 

unidade. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 

Cualificación final 

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

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 As  probas extraordinarias de setembro estarán compostas de 10 preguntas. As 8   

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

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

arriba nos criterios de avaliación.  

 

 

 

 

 Cualificación cuantitativa: 

 Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 punto 

se se resolveu correctamente. No caso 

de que a resolución non sexa errónea, 

pero sexa incompleta ou falte algún 

elemento esencial, pódese valorar con 

0,5 puntos. Así, a cualificación máxima 

da proba será de 8 puntos. A avaliación 

inicial cualificarase do mesmo modo. 

 Observación directa:2 puntos 

Alumnado de 
materia pendente 

 
Non hai ningún alumno nin alumna con bioloxía de cuarto da ESO pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  Ampliación, por ser un curso de titulación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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

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

Información ao 
alumnado e ás familias 

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

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



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

Avaliación 

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

Instrumentos: Observación  dos alumnos desenvolvendo esas rutinas e 
xogos. 

Cualificación final 

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

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non teño alumnos nesta circunstancias 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

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

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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

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

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Plataforma Educamos 
Correo electrónico 
 Zoom   
WhatsApp. 

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

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos 
cambios na velocidade dos corpos e representalas 
vectorialmente. 

 FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na velocidade dun 
corpo. 

 CMCCT 

 FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e a forza centrípeta 
en casos de movementos rectilíneos e circulares. 

 CMCCT 

 B4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na 
resolución de problemas nos que interveñen varias 
forzas. 

 FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento nun plano tanto 
horizontal como inclinado, calculando a forza resultante e a aceleración. 

 CMCCT 

 B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación 
de fenómenos cotiáns. 

 FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton.  CMCCT 

 FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da segunda lei.  CMCCT 

 FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en situacións de interacción entre 
obxectos. 

 CMCCT 

 B4.9. Valorar a relevancia histórica e científica que a 
lei da gravitación universal supuxo para a unificación 
das mecánicas terrestre e celeste, e interpretar a súa 
expresión matemática. 

 FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só se poñen de manifesto para 
obxectos moi masivos, comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación universal ao 
cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

 CMCCT 

 FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da gravitación universal 
relacionando as expresións matemáticas do peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

 CMCCT 

 B4.10. Comprender que a caída libre dos corpos e o 
movemento orbital son dúas manifestacións da lei da 
gravitación universal.  

 FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen nalgúns casos movementos de 
caída libre e noutros casos movementos orbitais. 

 CMCCT 

 B4.12. Recoñecer que o efecto dunha forza non só 
depende da súa intensidade, senón tamén da 

 FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de manifesto a relación entre 
a superficie de aplicación dunha forza e o efecto resultante. 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

superficie sobre a que actúa.  FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas situacións nas que 
varía a superficie en que se apoia; compara os resultados e extrae conclusións. 

 CMCCT 

 B5.1. Analizar as transformacións entre enerxía 
cinética e enerxía potencial, aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica cando se despreza 
a forza de rozamento, e o principio xeral de 
conservación da enerxía cando existe disipación desta 
por mor do rozamento.  

 FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial gravitatoria, 
aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica. 

 CMCCT 

 FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminúe a enerxía 
mecánica. 

 CMCCT 

 B5.2. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas 
formas de transferencia de enerxía, e identificar as 
situacións en que se producen. 

 FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, distinguindo as 
acepcións coloquiais destes termos do seu significado científico. 

 CMCCT 

 FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de calor ou en forma 
de traballo. 

 CMCCT 

 B5.3. Relacionar os conceptos de traballo e potencia 
na resolución de problemas, expresando os resultados 
en unidades do Sistema Internacional ou noutras de 
uso común. 

 FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións en que a forza 
forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, e expresar o resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

 CMCCT 

 B5.4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor 
cos efectos que produce nos corpos: variación de 
temperatura, cambios de estado e dilatación. 

 FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder enerxía, 
determinar a calor necesaria para que se produza unha variación de temperatura dada e para un 
cambio de estado, e representar graficamente estas transformacións. 

 CMCCT 

 FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura e o valor da temperatura 
final aplicando o concepto de equilibrio térmico. 

 CMCCT 

 FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores latentes de substancias 
mediante un calorímetro, realizando os cálculos necesarios a partir dos datos empíricos obtidos. 

 CMCCT 

 CAA 
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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/3byROQu. 

 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 
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/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 

https://bit.ly/2SRZNBf
https://bit.ly/3byROQu
https://bit.ly/2SRZNBf
https://bit.ly/2SRZNBf
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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. 
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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... 
 
Opción proba telemática ou presencial... 
Dase ao alumno a posibilidade dunha proba presencial, no caso que se 
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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... 

  

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/3byROQu. 

 
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/3byROQu
http://www.juansanmartin.net/
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documento online que se expón a continuación 

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

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/3aqq5AA). 

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 

https://bit.ly/3byROQu
https://bit.ly/3aqq5AA
https://bit.ly/2SRZNBf
https://view.genial.ly/5e6f12cee6130a0fcf96eb78/horizontal-infographic-timeline-trabajo-en-casa
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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/3byROQu) 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/3aqq5AA). 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. 

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/3byROQu
https://bit.ly/2WJuwkX
https://bit.ly/3dwsb3L
https://bit.ly/3aqq5AA
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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. 

 
Organizarán accións de orientación académica e profesional cos medios 
dispoñibles. Visita virtual de docentes universitarios ou profesionais en 
exercicio relacionados ca materia. 

 
Profesora Aurea Martínez da Escola Superior de Telecomunicacións de Vigo 

 
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. 

http://www.juansanmartin.net/
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 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. 
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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/3byROQu) 

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

http://www.juansanmartin.net/fisyqui04.html 

https://bit.ly/3byROQu
http://www.juansanmartin.net/fisyqui02.html


MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN FRANCÉS 4ºESO 2019-2020 

1 

 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.-Comprensión: 
-Comprende un diálogo entre dous 
adolescentes que expresan sorpresa, 
indécision e dúbida. 
- Comprende unha situación de 
presentación entre adolescentes 
franceses. 
-Pode comprender un texto sobre tres 
cidades de importancia para Europa. 
- Pode comprender os nomes de varios 

animais. 
- Pode comprender os gustos de 
adolescentes a partir dun diálogo. 
- Pode comprender as expresións cos 
animais. 
- Comprende unha emisión sobre as 
especialidades dunha rexión. 
- Pode comprender un diálogo informal 
entre varios persoaxes. 
- Pode comprender unha serie de 
actividades suxeridas por unha persoa. 
- Comprender un diálogo familiar entre 
unha filla e a súa nai 
- Comprende os nomes das salas do 
colexio. 

Bloque 1: Comprender 

- Escoitar un diálogo entre mozos no 
relativo a ir ao cinema. 

-Escoitar un diálogo á mesa coa familia. 

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

-Escoitar un diálogo entre mozos ao 
aeroporto. 

-Escoitar os nomes das salas do colexio. 

-Escoitar e diferenciar frases 
exclamatives ou interrogatives (revisión) 

-Escoitar diálogos entre mozos visitando o 
Parlamento europeo. 

-Escoitar cancións en francés para 
practicar sons e do vocabulario. 

-Escoitar un diálogo onde se fala das 
preferencias. 

- Escoitar un diálogo por teléfono. 

-Escoitar un diálogo entre dous 
adolescentes falantes dos seus 
correspondentes e dos seus costumes. 

-Escoitar o texto Tres Cidades Europeas. 

2.-Fala/ Conversa: 

Pode facer unha suposición. 

-Pode saúdar e presentarse de modo 
formal ao teléfono. 

-Pode tranquilizar. 

-Pode propoñer e suxerir algo. 

-Pode rexeitar e agradecer. 

-Pode pedir algo educadamente. 

-Pode formular un encargo de modo 
formal. 

-Pode pedir informacións sobre unha 
habitación de hotel. 

-Pode expresar a vontade. 

-Pode expresar un desexo. 

- Pode ofrecer unha alternativa. 

- Pode expresar unha condición, unha 

Bloque 2 : falar 

 
Imitar escoitando das entoacións de 

afirmación, de exclamación e de 
interrogación para diferencialas 
(revisión). 

 
-Imitar e esaxerar a sorpresa ea 

perplexidade. 

 
-Interpretar un diálogo entre 

adolescentes que expresan o 
enfado. 

 
-Interpretar unha escena de presentación 

entre varios personaxes que 
expresan, a dúbida, a sorpresa, a 
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hipótese. 

- Pode informarse sobre unha viaxe e 
responder 

-Pode pedir a algún se está ao corrente 
de algo e responder. 

- Pode facer unha promesa. 

Propoñer, aceptar ou rexeitar algo. 

-Pode falar ao teléfono. 

-Pode aconsellar algo a algún. 

-Pode expresar a dúbida. 

-Pode pedir , dar ou rexeitar o permiso. 

-Pode agradecer un agasallo. 

-Pode prohibir algo a algún. 

-Pode expresar o enfado. 

-Pode informar dun discurso. 

-Pode dar información aproximadas.. 

-Pode acusar a alguén de facer algo. 

indecisión. 

 
-Interpretar un diálogo entre 

adolescentes que expresan as súas 
preferencias. 

 

 

-Interpretar unha chamada telefónica 
entre dúas persoas. 

 

 

-Interpretar un diálogo entre mozos 
adolescentes que preguntan o 
prezo de algo. 

 

- Dialogar facendo preguntas sobre 
acontecementos pasados. 

3.-Lectura. 
 

-Pode ler textos sobre outro país 
francófono. 
- Pode comprender unha enquisa sobre o 
asunto de ter un correspondente. 
-Pode ler un texto sobre a cociña 
francófona. 
-Pode comprender un texto sobre a 
seguridade da internet e as novas. 
-Pode ler unha descrición de tres cidades. 
-Pode ler textos sobre a historia. 
-Pode comprender un texto sobre Francia 
de en ultramar. 

Bloque 3: ler. 
 

- Observar fotos e atopar encima palabras 
que se comprende. 
-Ler un texto sobre a francofonía de en 
ultramar para darse conta da importancia 
da lingua francesa en todo o mundo. 
-Ler o texto sobre Quebec no Canadá. 
-Ler o texto Avoir un correspondant.C’est 
cool! 
-Ler fragmentos de texto para atopar 
formas do conditionnel. 
-Ler un texto sobre o Unión Europea. 
-Ler un texto sobre as diferentes épocas 
históricas. 

4.-Produción escrita. 
 

- Pode escribir palabras sinxelas da lingua 
francesa. 
-Pode fixar unha cita por escrito. 
-Pode aceptar ou rexeitar unha cita por 
escrito. 

Bloque 4 : escribir: 

Escribir unha invitación ou tarxeta de 
felicitación 

-Responder por escrito a unha enquisa e 
copiar os resultados. 

-Redactar un mapa de presentación 
persoal 

-Escribir unha carta contando dos 
acontecementos pasados en 
discurso indirecto 
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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 

 

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

Tests de compréhension CD audio (Vicens Vives) 
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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 : 

 

- 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. 

http://www.france.tv/franceinfo/direct.html
http://www.france.tv/franceinfo/direct.html
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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 
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. 
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Trátase de construír o coñecemento a través de camiños diferentes. As novas 
tecnoloxías constitúen un elemento fundamental para a adquisición do 
coñecemento. Pódense tamén combinar estas ferramentas cos procedementos e os 
apoios tradicionais. 

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

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

 

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

 
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 4º 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 COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

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 
principais de contidos audiovisuais. 
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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. 

- Completa formularios, cuestionarios ou 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos 

- Completar un cuestionario detallado 
con información persoal, académica ou 
profesional. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACION DE LINGUA INGLESA 4º ESO 2019-20 

3 
 

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. 

 

 

- 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 

Analizaremos a comprensión e producións orais e escrita do alumnado 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 seus traballos por correo electrónico e tamén corriximos e 

comentamos as dúbidas na clase por videoconferencia. 

 

2.1.2. Instrumentos  

Faremos probas orais e escritas, de comprensión etc. , xa que por medios telemáticos podemos 

ter ferramentas que a semellan a videoconferencia á clase na aula e as probas de aula.  

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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A incertidume respecto á fin do confinamento, fai que me poña no escenario dunha proba de 

xuño que se fará posiblemente vía internet completando os traballos que me vaian achegando 

os alumnos por correo electrónico. 

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 
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12:05 ENGLISH II ENGLISH II FRANÇAIS III ENGLISH II   FRANÇAIS II 

 
13:05 

 
ENGLISH I 

 
ENGLISH I 

 
FRANÇAIS IV 

 
ENGLISH I 

 
 FRANÇAIS I 

 

-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. 

- 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) 
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b. Writing: o método intenta que os alumnos produzan tipos diferentes de textos 

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

de cada unidades, os alumnos amplían os seus coñecementos aprendendo a usar 

elementos particulares na escritura como conxuncións, frases feitas, etc. 

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

CDs e nos libros dixitais, o que lles permite poñer o audio tantas veces como 

necesiten. 

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

extra xa que nos concentramos no libro de texto e nos textos do workbook. 

 

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 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACION DIDÁCTICA 

LINGUA CASTELA E LITERATURA 4ª ESO 

Indice: 
 

 
1. Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación. 

2. Avaliación e calificación. 

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

ampliación). 

 

 
1. ESTANDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Participa nas situacións de comunicación na 
aula respetando as normas básicas e outras 
opinións. 

- Exprésase de forma oral empregando un 
vocabulario axeitado e usando 
correctamente os distintos rexistros. 

- Localiza información concreta a partir da 
lectura de textos e de materiais audiovisuais 
en distintos soportes. 

- Redacta e revisa textos relacionados coa 
experiencia persoal tendo en conta as 
normas gramaticais, ortográficas e os 
aspectos formais. 

- Caracteriza diferentes clases de textos orais 
(repaso segunda avaliación: narrativos, 
descriptivos, instructivos, etc.) 

- Identifica o tema e a estructura de textos 
escritos e orais. 

- Realiza exposicións orais relacionadas con 
algún contido do currículo, seguindo un 
esquema preparado, expoñendo diversas 
opinións e evaluando os diferentes 
argumentos. 

- Aplica os coñecementos lingüísticos a 
comprensión e producción de textos de 
distintos tipos. 

- Participar en debates, presentacións, 
lecturas, etc. na clase respectando aos 
demais. 

- Expresarse oralmente empregando un 
vocabulario axeitado e usando distintos 
rexistros. 

- Distinguir e sinalar os principais rasgos dun 
texto argumentativo. 

- Redactar escribindo correctamente e con 
certa intención literaria unha composición 
persoal sobre a súa experiencia no tempo do 
confinamento polo COVID 19. 

- Compoñer textos argumentativos sobre 
temas de actualidade social e cultural. 

- Interpretar e lograr tirar a idea principal dun 
artículo periodístico de actualidade. 

- Recoñecer e valorar as circunstancias nas 
que se desenvolve a literatura de posguerra 
en España. 

- Comentar literariamente un poema de Blas 
de Otero. 

- Comentar literariamente un poema de 
Valente. 

- Leer un fragmento dunha novela de Cela. 
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- Exprésase oralmente e por escrito con 
precisión e corrección. 

- Coñece os xéneros literarios e as súas 
características. 

- Coñece os principais novelistas, dramaturgos 
e poetas da posguerra. 

- Coñece os principais novelistas, dramaturgos 
e poetas da literatura hispanoamericana do 
século XX. 

- Coñece os escritores (novelistas, 
dramaturgos, poetas) máis importantes do 
panorama actual. 

- Lee e interpreta textos literarios da segunda 
metade do século XX, identificando o xénero 
e os seus elementos estructurais formais. 

- Produce textos de intención literaria 
adoptando o seu propio estilo de expresión. 

- Relaciona as obras e autores de esta época 
coseu contexto sociocultural. 

- Amosa interese pola lectura de textos 
literarios, desenvolvendo criterios propios 
de selección e valoración. 

- Valora as obras literarias como parte do 
noso patrimonio cultural. 

- Identifica e analiza a forma e a función dos 
elementos que integran o sistema lingüístico 
(repaso). 

- Coñece e analiza as diferentes relacións 
entre oracións: coordinación e 
subordinación. 

- Coñece e analiza as oracións compostas por 
coordinación. 

- Coñece e analiza as oracións compostas por 
subordinación. 

- Valora a lingua oral e escrita como 
instrumento de aprendizaxe e de 
comunicación. 

- Emprega técnicas sinxelas na utilización da 
información: búsqueda, elaboración e 
presentación, coa axuda dos medios 
tradicionais e a aplicación das novas 
tecnoloxías. 

 

 
- Coñecer e diferenciar os distintos tipos de 

oracións coordinadas. 

- Mirar un fragmento de La Colmena no noso 
blog de clase ou ben en Youtube. 

- Analizar oracións coordinadas especificando 
de qué tipo son e sinalando as conxuncións. 

- Dramatizar un fragmento dunha obra teatral 
de Buero Vallejo. 

- Clasificar e identificar os distintos tipos de 
oracións subordinadas. 

- Recoñecer unha oración subordinada 
substantiva e analizala. 

- Recoñecer unha oración subordinada 
adxectiva e analizala. 

- Recoñecer e poner exemplos dos nove tipos 
de subordinadas adverbiais. 

- Leer un fragmento dunha novela de Delibes. 

- Recoñecer os rasgos máis importantes dos 
novelistas principais do boom da novela 
hispanoamericana. 

- Elaborar un esquema no que aparezan os 
autores máis destacados da novelística 
hispanoamericana (García Márquez, 
Cortázar, Vargas Llosa, etc.) 

- Elaborar un esquema no que aparezan as 
figuras máis destacadas do panorama 
literario actual. 
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2. AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN 

 
2.1. AVALIACIÓN 

 
2.1.1. Procedementos 

 
 

Analizamos a produción escrita, exercicios, produción oral do alumnado, 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 dúas horas semanas. 

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

comentamos as dúbidas na clase por vídeoconferencia. 

A lectura obligatoria de dúas obras do período literario correspondente, a achega de traballos escritos e 

outras actividades completará a nota final. 

 

 
2.1.2. Instrumentos 

 
 

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. 

 

 
2.2. CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota final resultará da nota da primeira e segunda avaliación máis unha puntuación de ata dous 

puntos que obterá o alumnado segundo o traballo levado a cabo durante o terceiro trimestre. 

A proba de setembro versará sobre a materia dada durante o primeiro e segundo trimestres. 
 

 
3. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 
3.1. AVALIACIÓN 

 
3.1.1. Procedementos 

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

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

posteriormente por vídeoconferencia. 

O número de horas de clase por vídeoconferencia para esta materia é de tres horas semanais. 
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Cada semana os alumnos achegan os seus traballos por correo electrónico e tamén corriximos e 

comentamos as dúbidas na clase por vídeoconferencia. 

 

 
3.1.2. Instrumentos 

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

electrónico, etc. 

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

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

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

traballos, probas obxectivas, esforzo, etc.) 

 

3.2. CUALIFICACIÓN FINAL. 

A nota final resultará da nota da primeira e segunda avaliación máis unha puntuación de ata dous 

puntos que obterá o alumnado segundo o traballo levado a cabo durante o terceiro trimestre. 

3.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 
A proba de setembro versará sobre a materia dada durante o primeiro e segundo 

trimestres. 

 
3.4. ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE. 

 
3.4.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

Consensuados co profesor de Lingua Castelá de 3ºESO. 
 

3.4.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Cfr. Adaptación da Programación de 3ºESO. 

 

3.4.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

Cfr. Adaptación da Programación de 3ºESO. 
 
 

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

E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN). 

 

 
4.1. ACTIVIDADES 

Desenvolveremos as actividades normais durante o curso escolar, tendo en conta que 

disponemos dunha hora menos de clase, e que a conexión por vídeoconferencia limita dalgún 

xeito a actividade docente. 
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4.2. METODOLOXÍA 

 
Aqueles alumnos que non teñen conexión telemática poderán achegarme os traballos 

(exercicios, resumos,etc.) que foran facendo nestes días para a súa corrección e valoración de 

cara á nota final de xuño. 

Todo o traballo que se entregue sumará á nota da primeira/segunda avaliación. 

Os alumnos con conexión tamén disponen dunha serie de recursos electrónicos (Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, blog escolar de Lengua y Literatura, etc 

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

apoio dos mestres de Educación Especial para o seu seguimento, ben conectándose en clases de 

reforzo, ben ( se non teñen conectivade) a través do teléfono ou de WhatsApp para recibir as 

directrices e explicacións pertinentes. 

 
4.3. MATERIAIS E RECURSOS 

 
- Libro de texto Lengua y Literatura 4º ESO, Editorial Santillana. 

 
- Libros de lectura obligatoria, e escolmas correspondentes ao período literario do que se trata. 

- Blog escolar de Lengua: 

https://wordpress.com/view/lenguayliteraturacastellana4vila.wordpress.com 
 

- Recursos electrónicos: bibliotecas virtuais, blog e vídeos da xeración do 27, literatura de 

posguerra e de morfosintaxe (na rede). 

 

 
5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

5.1. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E FAMILIAS: 

Plataforma Educamos. 

Correo electrónico. 

Zoom. 

WhatsApp 

 
5.2. PUBLICIDADE: páxina web do Colexio: 

www.viladoarenteiro.com 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4.Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos 
orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as 
secundarias de calquera texto oral. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as 
principais regras de combinación impostas polos verbos. 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza 
sintáctica e semanticamente. 

 LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e 
os seus complementos. 

 LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

 LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sintáctica correcta. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, 
atendendo á presenza da lingua galega nos principais ámbitos e 
contextos sociais e privados, así como ás tendencias de evolución. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación 
galega actual. 

 LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas 
que incorpora os seus coñecementos sociolingüísticos. 

 LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a 
terminoloxía apropiada. 

 LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da 
situación sociolingüística actual. 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións poéticas de posguerra, así como os seus 
autores e obras máis representativos, e coñece o desenvolvemento do teatro 
entre os anos cincuenta e setenta. 
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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 comentarios de texto partindo dunhas normas 
predeterminadas. É básico entender o sentido do texto analizado. 
Levaranse a cabo análises morfosintácticas coa intención de que os 
alumnos  comprendan , entendan e saiban distinguir ben a 
estrutura sintáctica das oracións sexan, estas, simples ou 
compostas. 
Verase unha panorámica da literatura actual a través de textos de 
autores pertencentes a esta época literaria. 

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 

 B3.2. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a partir 
de situacións reais, empregando os 
instrumentos, as técnicas ou as 
fórmulas máis adecuadas, e aplicando 
as unidades de medida. 

 MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular ángulos, 
lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas. 

 CMCCT 

 CD 

 MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións.  CMCCT 

 MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando 
as unidades apropiadas. 

 CMCCT 

 B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e 
os procedementos básicos da 
xeometría analítica plana para 
representar, describir e analizar formas 
e configuracións xeométricas sinxelas. 

 MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores.  CMCCT 

 MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector.  CMCCT 

 MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala.  CMCCT 

 MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos  CMCCT 

 MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condicións 
de incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 

 CMCCT 

 MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar as súas 
propiedades e as súas características. 

 CMCCT 

 CD 

 B4.1. Identificar relacións cuantitativas 
nunha situación, determinar o tipo de 
función que pode representalas, e 
aproximar e interpretar a taxa de 
variación media a partir dunha gráfica 
ou de datos numéricos, ou mediante o 

 MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación 
funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas. 

 CMCCT 

 MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de 
relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, 
de ser preciso. 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

estudo dos coeficientes da expresión 
alxébrica. 

 MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais.  CMCCT 

 MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou 
dos valores dunha táboa. 

 CMCCT 

 MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media calculada a 
partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica. 

 CMCCT 

 MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 

 CMCCT 

 B4.2. Analizar información 
proporcionada a partir de táboas e 
gráficas que representen relacións 
funcionais asociadas a situacións reais 
obtendo información sobre o seu 
comportamento, a evolución e os 
posibles resultados finais. 

 MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais.  CMCCT 

 MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas.  CMCCT 

 MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os valores 
puntuais ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes.  CMCCT 

 B5.1. Resolver situacións e problemas 
da vida cotiá aplicando os conceptos 
do cálculo de probabilidades e técnicas 
de reconto axeitadas. 

 MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e combinación.  CMCCT 

 MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada 
para describir sucesos. 

 CMCCT 

 MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas da vida cotiá.  CMCCT 

 MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións.  CMCCT 

 MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.  CCEC 
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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/2UJJnLy. 

 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/2UJJnLy
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. 
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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... 
 
Opción proba telemática ou presencial... 
Dase ao alumno a posibilidade dunha proba presencial, no caso que se 
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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... 

  

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/2UJJnLy. 

 
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/2UJJnLy
http://www.juansanmartin.net/
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documento online que se expón a continuación 

 
 A organización dun documento online (https://bit.ly/2UJJnLy), 

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/2VrGpww). 

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/2UJJnLy
https://bit.ly/2VrGpww
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/2UJJnLy) 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/2VrGpww). 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/2UJJnLy
https://bit.ly/2WJuwkX
https://bit.ly/3dwsb3L
https://bit.ly/2VrGpww
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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. 

 
Organizarán accións de orientación académica e profesional cos medios 
dispoñibles. Visita virtual de docentes universitarios ou profesionais en 
exercicio relacionados ca materia. 

 
Profesora Aurea Martínez da Escola Superior de Telecomunicacións de Vigo 

 
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. 

http://www.juansanmartin.net/
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 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. 
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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/2UJJnLy) 

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

http://www.juansanmartin.net/mate04.html 

https://bit.ly/2UJJnLy
http://www.juansanmartin.net/mate04.html
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.3. Compoñer unha peza musical utilizando diferentes técnicas e 
recursos. 

▪ MUB1.3.2. Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da 
creación musical. 

▪ B1.4. Analizar os procesos básicos de creación, edición e difusión 
musical, considerando a intervención de distintos/as profesionais. 

▪ MUB1.4.1. Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións 
musicais (discos, programas de radio e televisión, cine, etc.) e o papel xogado 
en cada fase do proceso polos/as profesionais que interveñen. 

▪ B2.1. Analizar e describir as principais características de pezas musicais 
apoiándose na audición e no uso de documentos como partituras, 
textos ou musicogramas. 

▪ MUB2.1.1. Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de 
diversas fontes documentais. 

▪ B2.2. Expor de xeito crítico a opinión persoal respecto de distintas 
músicas e eventos musicais, argumentándoa en relación coa 
información obtida en diversas fontes: libros, publicidade, programas 
de concertos, críticas, etc. 

▪ MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 

▪ B2.3. Utilizar a terminoloxía axeitada na análise de obras e situacións 
musicais. 

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música. 

▪ B2.4. Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no espazo, 
e determinar a época ou a cultura e o estilo das obras musicais 
escoitadas previamente na aula, amosando apertura e respecto polas 
novas propostas musicais e interesándose por ampliar as súas 
preferencias. 

▪ MUB2.4.1. Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais, e 
descríbeo utilizando unha terminoloxía axeitada. 

▪ MUB2.4.2. Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 

▪ MUB2.4.3. Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de 
propostas musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas. 

▪ B2.5. Distinguir as funcións que cumpre a música na nosa sociedade, 
atendendo a diversas variables: intención de uso, estrutura formal e 
medio de difusión utilizado. 

▪ MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de 
comunicación na difusión e na promoción da música. 



 

▪ B2.6. Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das 
persoas e na sociedade. 

▪ MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos 
diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

▪ B3.1. Apreciar a importancia patrimonial da música española e galega, 
e comprender o valor de conservala e transmitila colaborando na 
recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 

▪ MUB3.1.1. Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e 
galego. 

▪ B3.2. Coñecer a existencia doutras manifestacións musicais e 
consideralas como fonte de enriquecemento cultural. 

▪ MUB3.2.1. Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do 
mundo e identifica as súas características fundamentais. 

▪ B3.3. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras 
manifestacións artísticas. 

▪ MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías 
entre a música e outras manifestacións artísticas. 

▪ B4.1. Valorar o papel das tecnoloxías na formación musical. ▪ MUB4.1.2. Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e 
gusto musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

▪ B4.3. Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento 
utilizando diferentes recursos informáticos. 

 

▪ B4.4. Caracterizar a función da música nos medios de comunicación 
(radio, televisión, cine, etc.) e as súas aplicacións na publicidade, nos 
videoxogos e noutras aplicacións tecnolóxicas. 

▪ MUB4.4.1. Utiliza con autonomía as fontes de información e os 
procedementos apropiados para indagar e elaborar traballos relacionados 
coa función da música nos medios de comunicación. 

▪ B4.5. Coñecer as posibilidades das tecnoloxías aplicadas á música e 
utilizalas con autonomía. 

▪ MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas 
tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical. 

▪ MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

▪ MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios 
e pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 
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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  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

. Distinguir e comprender as diferentes formas de entender o papel da 
relixión na situación actual. 

Entende, comprende e ve o papel da relixión nunha situación como a actual. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática 

Instrumentos: proba escrita relacionada cos visto durante os dous 
primeiros trimestres 

Cualificación final 

A media das cualificacións obtidas durante os dous primeiros trimestres 
serán a base da nota final. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  

 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Reflexión persoal e posta en común do papel da relixión nun 
momento coma o actual. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Tanto os alumnos con conectividade como os que non teñen que facer 
o mesmo. Unha reflexión acerca de que supón a relixión nunha 
situación como a actual. Os que teñan conectividade poden lela 
mentres que os outros teñen que enviala escrita. 
 

Materiais e recursos 
A observación e a lectura de diferentes informacións así como a 
reflexión persoal serán básicas. 
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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 

▪ B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben rexer as 
relacións entre a cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu 
cumprimento na sociedade en que viven. 

▪ VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os 
dereitos do individuo que o Estado debe respectar e fomentar, nas relacións 
existentes entre ambos. 

▪ VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 
21, ao determinar as liberdades dos cidadáns e das cidadás que este debe protexer 
e respectar. 

▪ VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que 
ilustre os contidos máis sobresalientes tratados no tema, e expón as súas 
conclusións de xeito argumentado. 

▪ B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos 
medios de comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no 
desenvolvemento moral das persoas e da sociedade, e reflexionar acerca do 
papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este tema. 

▪ VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se 
desenvolve á marxe dos valores éticos universais, e debate acerca da necesidade 
de establecer límites éticos e xurídicos neste tema. 

▪  

▪ VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva 
na vida moral das persoas e da sociedade, expresando as súas opinións con rigor 
intelectual. 

▪ B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental no 
mundo actual de grandes e rápidos cambios, debido á magnitude dos 
perigos aos que se enfronta o ser humano, polo que resulta necesaria a súa 
actualización e a ampliación aos novos campos de acción da persoa, co fin 
de garantir o cumprimento dos dereitos humanos. 

▪ VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, 
bioética, ambiente, economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.) 

▪ B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser humano do 

século XXI as circunstancias que o rodean, salientando os límites que lle 

impoñen e as oportunidades que lle ofrecen para a elaboración do seu 

proxecto de vida, conforme os valores éticos que libremente elixe e que dan 

sentido á súa existencia. 

▪ VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que no momento actual o/a rodean, 

identificando as limitacións e as oportunidades que se lle formulan desde as 

perspectivas social, laboral, educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co 

obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, determinando 

libremente os valores éticos que deben guialo/a. 

 

 

 



 

▪ B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón 
como un estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento 
activo da vida política, colaborando na defensa e na difusión dos dereitos 
humanos tanto na súa vida persoal como na social. 

▪ VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os 
cidadáns e as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores 
éticos e cívicos, coidado e conservación de todos os bens e servizos públicos, 
participación na elección de representantes políticos/as, respecto e tolerancia á 
pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais 
de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.). 

▪  

▪ B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de promover o 
ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables 
para a defensa da dignidade e os dereitos humanos, ante o perigo que o 
fenómeno da globalización pode representar para a destrución do planeta e 
a deshumanización da persoa. 

▪ VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles 
consecuencias que pode ter para o ser humano o fenómeno da globalización, se non 
se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, 
interdependencia, internacionalización dos conflitos armados, imposición de 
modelos culturais determinados por intereses económicos que promoven o 
consumismo e a perda de liberdade humana, etc.). 

▪ VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os 
riscos da globalización, de tomar medidas de protección dos dereitos humanos, 
nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia, 
e a necesidade de respectalos en todo o mundo (deber de contribuír na 
construción dunha sociedade xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o 
respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, pacifismo, 
prudencia, e mutua comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da 
natureza, etc.). 

▪ B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o 
respecto aos dereitos humanos, e disertar acerca dalgúns dilemas morais 
nos que existe un conflito entre os deberes éticos, relativos á conciencia da 
persoa, e os deberes cívicos que lle impoñen as leis xurídicas 

▪ VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os 
valores e principios éticos do individuo e os da orde civil, formulando solucións 
razoadas, en casos como os de desobediencia civil e obxección de conciencia. 

 

B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo 
presentes os problemas e as deficiencias na súa aplicación, especialmente 
no relativo ao ámbito económico e social, indicando a importancia das 
institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola defensa dos dereitos 
humanos. 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos dereitos humanos como ideais 
para alcanzar polas sociedades e os Estados, e recoñece os retos que aínda teñen 
que superar. 

▪ VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e 
sociais (pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, 
etc.). 



▪ B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na DUDH 
(no seu artigo 3) e como un compromiso dos españois e das españolas a 
nivel nacional e internacional (preámbulo da Constitución española), 
identificando e avaliando o perigo das novas ameazas que xurdiron nos 
últimos tempos. 

▪ VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz como un 
dereito fundamental das persoas, e aprecia a súa importancia para o exercicio do 
dereito á vida e á liberdade, elaborando e expresando as súas conclusións (artigo 3 
da DUDH). 

▪ VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos españois e das españolas coa paz, 
como unha aspiración colectiva e internacional recoñecida na Constitución 
española, e rexeita a violación dos dereitos humanos, amosando solidariedade 
coas vítimas da violencia. 

▪ VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, sobre algunhas das novas 
ameazas para a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres 
ambientais, catástrofes naturais, mafias internacionais, pandemias, ataques 
cibernéticos, tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.). 

▪ B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás Forzas 
Armadas e a súa relación cos compromisos que España ten cos organismos 
internacionais a favor da seguridade e a paz, reflexionando acerca da 
importancia do dereito internacional para regular e limitar o uso e as 
aplicación da forza e do poder. 

▪ VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá os compromisos 
internacionais realizados por España en defensa da paz e a protección dos dereitos 
humanos, como membro de organismos internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.). 

▪ VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas armadas (artigo 15 da lei de 
defensa nacional) en materia de defensa e seguridade nacional, de dereitos 
humanos e de promoción da paz, e a súa contribución en situacións de emerxencia 
e axuda humanitaria, tanto nacionais como internacionais. 

▪ B6.1. Identificar criterios que permitan avaliar, de xeito crítico e 

reflexivo, os proxectos científicos e tecnolóxicos, co fin de valorar a súa 

idoneidade en relación co respecto aos dereitos e valores éticos da 

humanidade. 

▪ VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios 

que cumpra ter en conta para estimar a viabilidade de proxectos científicos e 

tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos obxectivos que pretenden e a 

avaliación dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e ambientais que a súa 

aplicación poida ter. 

 

 

 



 

▪ B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica a 
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as profesionais. 

▪ VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de 
control, e a aplicación dunha ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en 
xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no mundo 
laboral, financeiro e empresarial. 
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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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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. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos 
político, social e económico. 

▪ XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o 
Absolutismo e o Parlamentarismo 

▪ XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 

▪ B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural 
e social en Europa e en América. 

▪ XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as 
implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

▪ B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica desde os séculos XVII 
e XVIII. 

▪ XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e 
contextualiza o papel dos científicos na súa propia época. 

▪ XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico 
nunha variedade de áreas. 

▪ B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos 
revolucionarios dos séculos XVIII e XIX. 

▪ XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 

▪ XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor 
destas non só como información senón tamén como evidencia para os/as 
historiadores/as. 

▪ XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de 
fontes. 

▪ B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial . ▪ XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en 
Inglaterra. 

▪ B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances 
que leva consigo. 

▪ XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades 
industriais. 

▪ B3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século 
XIX, e a súa relación coas revolucións industriais 

▪ XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais 
avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. 



 

▪ B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder 
económico e político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e 
no principio do XX. 

▪ XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha 
realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas 
transnacionais. 

▪ XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización. 

▪ B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas 
interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados 
de Versalles. 

▪ XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación 
histórica, da I Guerra Mundial. 

▪ XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 

▪ XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e 
desde a dos aliados. 

▪ B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os 
procesos máis importantes do período de entreguerras, e a súa 
conexión co presente, e estudar a xerarquía causal nas explicacións 
históricas sobre esta época. 

▪ XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e 
historiográficas de distinta procedencia. 

▪ XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e 
as posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e 
de 2008. 

▪ XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 

▪ B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. ▪ XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en 
Europa. 

▪ B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II 
República e ao estoupido da Guerra Civil 

▪ XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e 
internacional. 

▪ B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. ▪ XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas 
ou outras segundo as narrativas). 

▪ B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as 
escalas xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o 
concepto de guerra total. 

▪ XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 

▪ XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias 
da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. 

▪ B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na 
guerra europea e as súas consecuencias. 

▪ XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 



 

▪ B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois 
de 1945, e as relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS. 

▪ XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos 
conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 

▪ B6.5. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de 
posguerra no século XX e comprender os límites da descolonización e 
da independencia nun mundo desigual. 

▪ XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 

▪ B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, 
sociais e políticos a nivel mundial. 

▪ XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar. 

▪ B8.4. Entender a evolución da construción da Unión Europea. ▪ XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 

▪ B9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores. ▪ XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, 
e elabora argumentos a favor e en contra. 

▪ XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. 

▪ B9.2. Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a 
Revolución Tecnolóxica. 

▪ XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación 
das recentes tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis 
xeográficos. 

▪ B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local, autonómico, 
estatal e global, prevendo posibles escenarios máis e menos 
desexables de cuestións ambientais transnacionais, e discutir as novas 
realidades do espazo globalizado. 

▪ XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, 
para presentar algún aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de 
globalización. 

▪ B10.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón 
que determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe 
neles. 

▪ XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades 
humanas e para o medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento 
global, como o desxeamento do Báltico. 

▪ XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode 
chegar a unha unión económica e política no século XXI. 

▪ XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do 
século XIX coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do 
XXI. 

▪ B10.2. Explicar as características de cada tempo histórico e certos ▪ XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 



 

acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo 
da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. 

▪ XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ B10.3. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao 
longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 
enclaves xeográficos. 

▪ B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado. 

▪ XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 
necesario. 
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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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