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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 

 B3.3. Recoñecer a importancia da química na 
obtención de novas substancias e a súa 
importancia na mellora da calidade de vida das 
persoas. 

 FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia natural ou sintética.  CMCCT 

 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución á mellora da 
calidade de vida das persoas. 

 CMCCT 

 CSC 

 B4.1. Recoñecer o papel das forzas como causa 
dos cambios no estado de movemento e das 
deformacións. 

 FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas cos seus 
correspondentes efectos na deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 

 CMCCT 

 FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas que produciron eses 
alongamentos, e describe o material para empregar e o procedemento para a súa comprobación 
experimental. 

 CMCCT 

 FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na deformación ou na 
alteración do estado de movemento dun corpo. 

 CMCCT 

 FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e rexistra os resultados en táboas 
e representacións gráficas, expresando o resultado experimental en unidades do Sistema Internacional. 

 CMCCT 

 B4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a 
relación entre o espazo percorrido e o tempo 
investido en percorrelo. 

 FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade media dun 
corpo, interpretando o resultado. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade media.  CMCCT 

 B4.3. Diferenciar entre velocidade media e 
instantánea a partir de gráficas espazo/tempo e 
velocidade/tempo, e deducir o valor da 
aceleración utilizando estas últimas. 

 FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo. 

 CMCCT 

 FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a partir das representacións gráficas do espazo e 
da velocidade en función do tempo. 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B4.4. Valorar a utilidade das máquinas simples 
na transformación dun movemento noutro 
diferente, e a redución da forza aplicada 
necesaria. 

 FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas simples considerando a forza e a distancia ao 
eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza producido por estas máquinas. 

 CMCCT 

 B4.5. Comprender o papel que xoga o rozamento 
na vida cotiá. 

 FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos seres vivos e os 
vehículos. 

 CMCCT 

 B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a 
responsable do peso dos corpos, dos 
movementos orbitais e dos niveis de agrupación 
no Universo, e analizar os factores dos que 
depende. 

 FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos coas súas masas e 
a distancia que os separa. 

 CMCCT 

 FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a partir da relación 
entre esas dúas magnitudes. 

 CMCCT 

 FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do 
noso planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á colisión dos dous corpos. 

 CMCCT 

 B4.7. Identificar os niveis de agrupación entre 
corpos celestes, desde os cúmulos de galaxias 
aos sistemas planetarios, e analizar a orde de 
magnitude das distancias implicadas. 

 FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar á Terra desde 
obxectos celestes afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, interpretando os valores 
obtidos. 

 CMCCT 

 B5.1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade 
de producir transformacións ou cambios. 

 FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin 
destruírse, utilizando exemplos. 

 CMCCT 

 FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa na unidade correspondente do 
Sistema Internacional. 

 CMCCT 

 B5.2. Identificar os tipos de enerxía postos de 
manifesto en fenómenos cotiáns e en 
experiencias sinxelas realizadas no laboratorio. 

 FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios, e identifica os tipos de 
enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás, explicando as transformacións dunhas formas 
noutras. 

 CMCCT 
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2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
Os procedementos utilizados na primeira e segunda avaliación están 
contemplados na programación de aula (https://bit.ly/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/2SyJTMb. 

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

 Probas específicas realizadas con plataformas coma Socrative o 
Google Forms. 

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

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

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

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

 Probas específicas 
a. Google Forms 
b. Socrative 

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

Cualificación 
final 

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

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

 As actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias serán, 

https://bit.ly/2SRZNBf
https://bit.ly/2SyJTMb
https://bit.ly/2SRZNBf
https://bit.ly/2SRZNBf
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flexibles e non penalizarán ou afectarán ao benestar do seu 
alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas.  

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

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

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

 
Obtención da calificación da Terceira Avaliación 

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

 Realización de cuestionarios.-                           20%   

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

 Proba específica.-                                             20% 

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

 
No caso da AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN FINAL DO ALUMNADO se 
realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, 
recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 
declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e 
cando beneficie ao alumnado. Para a concreción dos criterios de 
avaliación e cualificación teranse en conta as aprendizaxes e 
competencias imprescindibles anteriormente identificados. 
 

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

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

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

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

 
Tendo en conta o principio de favorecer ao alumnado, a calificación 
negativa nesta avaliación, so se terán en conta as dúas primeiras 
avaliacións, nunca a terceira avaliación será decisoria cara dita calificación 
senón todo o contrario. 
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*método xenérico que empregamos para a recollida de información sobre a consecución dos 

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

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

  

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

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

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

orixinal, fágase constar) 

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

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

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

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

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

Criterios de cualificación: 
Traballo.- Calificarase de 0 a 10, tendo en conta a realización 50%, o 
resultado dos mesmos 30% e a presentación 20%. 
No traballo, a realización dos exercicios terá un peso de 60% e os 
cuestionarios 40%. 
No caso da proba telemática se terá en conta o porcentaxe ou puntuación 
da mesma. Deberá superar o 5 oou ter mais dun 50% de acerto en dita 
proba. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 

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

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

A implantación, desde fai xa varios cursos, da metodoloxía Flipped 
Classroom na materia permite que o alumnado poida continuar coa súa 
aprendizaxe nesta situación de emerxencia sanitaria. 
 Desde o 16 de marzo, mantívose a actividade formativa mediante a 

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

 
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 3 sesións semanais a videoconferencia co 
profesor para resolución de exercicios e dúbidas. 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/2SyJTMb
http://www.juansanmartin.net/
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documento online que se expón a continuación 

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

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/3cL0fZz). 

En coordinación co departamento de orientación, o persoal de apoio e os 
correspondentes pedagogos terapeutas se facilitan os recursos de apoio 
para a axeitada atención ao alumnado con necesidades educativas 
especiais e necesidade específica de apoio educativo, favorecendo o seu 
acceso ao currículo por medio da adaptación dos instrumentos, tempos e 
apoios que aseguren una adecuada atención e avaliación deste alumnado.  
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proponse as 
seguintes actividades : 

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

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

 
No canto as aprendizaxes e competencias, tendo en conta a necesidade, 
nestes momentos de confinamento, das competencias dixital e aprender a 
aprender, reforzaranse ditas competencias xa traballadas na clase 
presencial. Fundamental nesta materia a competencia matemática e 
competencia básicas en ciencia e tecnoloxía e utilizar os estándares de 
aprendizaxe impartidos ou por impartir para explicar ao alumnado a 
situación que estamos padecendo por medio de estadísticas, procesos 
químicos, etc...fomentando as  competencias sociais e cívicas. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

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

 O alumnado accedía, antes da  situación de emerxencia, de forma 
habitual aos contidos da materia na web do profesor onde poden 

https://bit.ly/2SyJTMb
https://bit.ly/3cL0fZz
https://bit.ly/2SRZNBf
https://view.genial.ly/5e6f12cee6130a0fcf96eb78/horizontal-infographic-timeline-trabajo-en-casa
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atopar o material necesario para seguir os contidos da materia, 
vídeos, presentación online, infografías, boletíns en formato PDF, 
enlaces... 

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

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

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

 
Metodoloxía na situación de confinamento: 

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

 Visualización dun vídeo (enriquecido ou non) ou 
presentación. 

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

autoavaliable. 
En todos os casos se facilita o enlace ao mesmo. Como xa se 
mencionou, estas actividades tamén se lles facilita no documento na 
nube (https://bit.ly/2SyJTMb) 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/3cL0fZz). Desta maneira, o alumnado que 
por calquera motivo non puido asistir a clase virtual, pode ver os 
contidos corrixidos e detallados en calquera momento de desde 
calquera dispositivo. 

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

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

http://www.faroeduca.es/actualidad/experiencia-innovadora/adivinar-kahoot-tecnologia.html
http://www.faroeduca.es/actualidad/experiencia-innovadora/adivinar-kahoot-tecnologia.html
https://bit.ly/2SyJTMb
https://bit.ly/2WJuwkX
https://bit.ly/3dwsb3L
https://bit.ly/3cL0fZz
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 En coordinación cos distintos profesores de apoio, facilitase os 
contidos na propia web ou con enlaces personalizados conforme o 
precise a adaptación que se segue, sexa significativa ou non. 

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

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

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

Materiais e 
recursos 

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

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

Materiais: 
 Infografía. 
 Xogos con Genially - Gamificación. 

Ferramentas: 
 Genially. 

Compartir 
 Padlet 

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

Redes Sociais 
 Twitter 

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

 Facebook 
Como medio de divulgación dentro da comunidade educativa. 

http://www.juansanmartin.net/
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4. Información e publicidade.  

 
 
 
 
 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Dita addenda se comunicará ao alumnado e familias a través 

das seguinte canles. 

 Plataforma Educamos. 

 Whatsapp aos pais da titoría. 

 Correo electrónico do alumnado. 

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

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

http://www.juansanmartin.net/fisyqui02.html 

https://bit.ly/2SyJTMb
http://www.juansanmartin.net/fisyqui02.html
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS 2º ESO 
 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

 
Estándares de aprendizaxe : Criterios de avaliación : 

 

1.-Comprensión 
 
-Pode comprender preguntas en 
Passé Composé. 
-Pode comprender un diálogo sobre 
os proxectos de vacacións. 
-Pode comprender un diálogo onde 
se fala experiencias profesionais. 
-Pode comprender a comparación 
entre dous elementos (revisión). 
-Pode comprender os lados positivos 
e negativos de algo. 
-Pode comprender o relato dos 
acontecementos no imperfecto e no 
passé composé. 
-Pode comprender a causa. 
-Pode comprender as hipóteses. 
-Pode comprender a expresión do 
desacordo. 
- Pode comprender os sabores de 
mozos, a marchar dun diálogo entre 
eles. 

 

- Pode recoñecer se unha frase 
pronunciada é unha pregunta, unha 
exclamación ou unha afirmación 
(revisión) 
- Pode comprender unha serie de 
actividades suxeridas por unha 
persoa. (revisión) 

Bloque 1: Comprender 

Escoitar un diálogo entre mozos sobre 
proxectos de vacacións. 

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

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

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

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

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

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

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

-Escoitar cancións francesas para 
practicar sons e o vocabulario. 

-Escoitar un diálogo entre mozos onde 
se fala de proxectos. 

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

- Escoitar un diálogo telefónico. 

-Escoitar un diálogo no que se fala de 
acontecementos       pasados no 
imperfecto no passé composé. 
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2.-Fala/ Conversa: 

 
-Pode falar dun xornal. 

-Pode propoñer a súa axuda a alguén 
e responder. 

-Pode contar algo no imperfecto e no 
passé composé. 

-Pode informarse sobre a profesión 
de alguén e responder. 

-Pode facer proxectos para o porvir. 

-Pode expresar o obxectivo. 

-Pode expresar a sorpresa. 

-Pode pedir e expresar o acordo e o 
desacordo. 

-Pode expresar a causa. 

-Pode tentar de convencer. 

-Pode expor condicións. 

-Pode pedir e dar informacións. 

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

-Pode pedir e dar explicacións. 

-Pode falar sobre actividades cotiás. 

-Preguntar e dicir onde se atopa algo. 

Bloque 2 : falar: 

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

-Identificar algún ou algo (revisión). 

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

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

- Dialogar falando sobre 
acontecementos pasados no 
imperfecto e no passé composé. 

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

-Responder oralmente a preguntass 
sobre as súas vacacións 

 

3.-Lectura. 
-Pode recoñecer a diferente elección 
de aloxamento para as vacacións en 
Francia. 
-Pode comprender os gustos das 
persoas a partir dun diálogo escrito. 

 

-Pode comprender un texto sobre os 
blogues, o portátil e as coberturas 
sociais 
- Pode comprender un texto falando 
de catro asuntos diferentes : Velib’, A 
Festa do limón, Gîtes de Francia e O 
Negresco. 
-Pode comprender diferentes tipos de 
texto ( descritivo, informativo, 
literario, etc.) e diferencialos. 
- Pode comprender as preferencias 
de varias persoas nun texto. 
- -Pode comprender os diferentes 

 

Bloque 3: leer. 
-Ler un texto sobre as lendas e 
tradicións bretonas. 

 

-Observar fotos dos sinais de 
circulación e atopar o seu significado. 
-Ler o texto Vacacións en Francia, 
sobre a principal elección de fórmulas 
de aloxamento. 
-Ler diferentes tipos de texto ( 
descriptivo, instructivo informativo, 
literario, etc.) 
-Ler extractos de textos para atopar 
formas do passé composé. 
-Ler fragmentos de texto para atopar 
formas do imperfecto. 
- Ler catro documentos sobre os 
diferentes xéneros musicais 
preferidos. 
-Ler un texto sobre a mensaxería 
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carteis de estrada e a importancia da 
seguridade de estrada. 

instantánea 

 

4.- Produción escrita. 
- Pode expresar o acordo e o 
desacordo por escrito. 

 

-Pode aceptar ou rexeitar unha cita 
por escrito. 

 

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

 

-Pode completar un diálogo entre 
adolescentes expondo as cuestións 
que faltan. 
-Pode contar por escrito os 
acontecementos pasados. 

 

-Pode responder por escrito a 
cuestións sobre algúns textos diversos 

Bloque 4 : escribir. 

Escribir sobre os proxectos de 
vacacións utilizando o Futuro 
Simple. 

-Escribir unha invitación ou unha 
postal de felicitación. 

-Redactar unha carta de presentación 
persoal 

- Completar palabras da clase 
incompleta 
escribíndoas.(revisión) 

-Escribir unha carta contando os 
acontecementos pasados. 

-Producir un texto para describir as 
nosas comidas favoritas 

. -Escribir vocabularios de cada 
unidade para repasar o vocabulario. 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN: 
 

2.1. AVALIACIÓN: 
 

2.1.1. Procedementos: 
 

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

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

 
2.1.2. Instrumentos: 

 

- Cahier de l’élève, probas orais e escritas (videoconferencia, 
gravacións de audio, portfolio, traballos, etc. 

 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL: 
 

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

- Sobre contidos da primeira e segundas avaliacións. 
-  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 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) 
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Tests de compréhension CD audio (Vicens Vives) 

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

Kahoots de révision (example) : 

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

3.1.2. ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE: 
 

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

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

 
3.2. METODOLOXÍA : 

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

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

 

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

 

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

 
Desenvolve así o respecto outro linguas e culturas, todo permitindo mellor 

comprender a lingua propia. 
 

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

 

- 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


ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS 2ºESO 2019-2020 

6 

 

 

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 integradoas 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 calquer 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 2º 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. 

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

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

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

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

- Recoñece vocabulario oral común sobre 
temas cotiáns e xenerales ou en conexión 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais. 

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

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

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

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

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

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

- Identificar información esencial en 
textos orais con ou sen apoio do vídeo 
acerca de asuntos cotiáns ou de 
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con temas de interés: estudio, traballo, 
sendo capaz de deducir o significado de 
palabras e expresións menos frecuentes a 
partires do texto e do contexto. 

- Distingue entre os patróns de sonido, 
acento, ritmo e entoación máis 
frecuentes, recoñecendo as intencións e 
valores comunicativos relacionados con 
eles. 

interese. 

 

 

BLOQUE 2: Produción de textos orais. 

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

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

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

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

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

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

- Pronuncia e entona correcta e 

BLOQUE 2: Produción de textos orais. 

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

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

- Tomar parte nunha conversación máis 
formal académica ou de traballo. 
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intelixiblemente aínda que en ocasións 
cun claro acento estranxeiro, ou ben con 
erros ocasionais de pronunciación que 
non interrumpen a comunicación, aínda 
que os interlocutores poden pedirlle as 
veces que repita. 

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

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos. 

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

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

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

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

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

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos. 

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

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

- Comprender a correspondencia persoal 
en calquer formato. 

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

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

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

- Comprender os principais puntos de 
narracións cortas que estean ben 
estructurados.  
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- Recoñece as principais normas de 
ortografía, puntuación e escritura, así 
como as abreviaturas e símbolos e o seu 
significado. 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos 

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

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

- Emprega as normas básicas de relacións 
sociais interpersoais e de comportamento 
respeitando as normas de educación no 
seus contextos. 

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

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

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

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

BLOQUE 4: Produción de textos escritos 

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

- Tomar notas e mensaxes con 
información sinxela e relevante. 

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

- Escribir relatos moi cortos con 
información sinxela e relevante acerca 
de eventos usuais. 

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

- Escribir notas e mensaxes curtas 
respeitando as convencións e as reglas 
de educación. 
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2. AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN 

 

2.1. AVALIACIÓN 

 

2.1.1. Procedementos. 

Analizamos a produción oral e escrita do alumnado e a comprensión, xa que dende que 

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

posteriormente por vídeoconferencia. 

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

Cada semana os alumnos achegan os seustraballos por correo electrónico e taméncorriximos e 

comentamos as dúbidas na clase por vídeoconferencia. 

 

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. 

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. 

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. 

 

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. 
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2.4.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN:  

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

- Aqueles alumnos que non superasen a materia do curso terán unha proba 
obxectiva (presencial ou telemática) de avaliación sobre os contidos adaptados. 

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

 

2.4.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

                    -Os  mesmos da programación adaptada. 

 

 

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

REFORZO E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN). 

 

3.1. ACTIVIDADES 

 

3.1.1. Para alumnos con conexión telemática: 

 

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

 

  
MONDAY 

 
TUESDAY 

 
WEDNESDAY 

 
THURSDAY 

 
FRIDAY 

 
10:05 

 
 LENGUA IV 

 
 ENGLISH IV 

 
 FRANÇAIS I 

 
 ENGLISH IV 

 
LENGUA IV 

 
11:05 

 
 ENGLISH III 

 
ENGLISH III 

 
FRANÇAIS II 

 
ENGLISH III 

 
FRANÇAIS III 

 
12:05 

 
ENGLISH II 

 
ENGLISH II 

 
FRANÇAIS III 

 
ENGLISH II  

 
 FRANÇAIS II 

 
13:05 

 
ENGLISH I 

 
ENGLISH I 

 
FRANÇAIS IV 

 
ENGLISH I 

 
 FRANÇAIS I 

 

-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 
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- 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: 

-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) 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR VILA DO ARENTEIRO 

CURSO: 2º ESO 
MATERIA:LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
DATA:5/5/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

B1-1.5. Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos e de 
opinión procedentes dos medios de comunicación, distinguindo a 
información da persuasión na publicidade e a información da opinión en 
novas, reportaxes, etc. identificando as estratexias de enfatización e  de 
expansión. 

 B1-1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

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

B2-3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo 
de textos ou obras literarias a través dunha lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acordo ou desacordo respectando en 
todo momento as opinións dos demais. 

B2-3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos 
parciais, ou globais, dun texto 

 B2-3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

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

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

Realización de lecturas comprensivas  onde os alumnos teñan que 
interpretar o sentido e o tema do texto e  expresalo de forma clara 
e crítica ante os  seus compañeiros. 
 
Análise sintáctica de oracións simples, diferenciando suxeito, 
predicado e complementos e saber qué tipo de sintagmas 
conforman eses complementos. 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO:CPR VILA DO ARENTEIRO 

CURSO: 2º ESO 
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
DATA:5/5/2020 
 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 
2º ESO 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: CPR VILA DO ARENTEIRO 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA:LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 
2º ESO 
 

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

MATERIA:LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os 
datos relevantes de diferentes textos orais dos ámbitos social e 
educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos 
relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

 LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía. 

 LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos 
da linguaxe non verbal. 

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso 
lingüístico para resolver problemas de comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que 
estruturan visualmente as ideas. 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, 
localizando e describindo os elementos estruturais e formais máis 
salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, 
localiza e describe os elementos estruturais e formais máis salientables: 
punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais. 

B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e 
correcta atendendo aos compoñentes sintácticos. 
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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  

Realización de lecturas comprensivas  onde os alumnos teñan que 
interpretar o sentido e o tema do texto e  expresalo de forma clara 
e crítica ante os  seus compañeiros. 

 
Análise sintáctica de oracións simples, diferenciando suxeito, 
predicado e complementos e saber qué tipo de sintagmas 
conforman eses complementos. 

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. Tamén 
son interpelados e preguntados acerca do tema que se está a tratar. 
 Os alumnos que, por unha ou outra razón, non teñen oportunidade de 
conectarse en liña co resto da clase recibiron información e exercicios 
impresos por correo postal. Con todo estes alumnos resolven dúbidas 
consultando ao profesor mediante WhatsApp. 

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

Materiais e recursos 

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

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  
Publicación na páxina Web do centro. 
http://viladoarenteiro.com/ 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Coñecer diferentes sistemas de numeración.  Coñece diferentes sistemas de numeración. 

 Resolver cuestións relativas á divisibilidade.  Resolve cuestións relativas á divisibilidade. 

 Diferenciar os números primos e os números compostos. Descompoñer 

números. 

 Diferencia os números primos e os números compostos. Descompón números. 

 Calcular o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo.  Calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo. 

Resolver expresións de números enteiros con parénteses e operacións 

combinadas. 

Resolve expresións de números enteiros con parénteses e operacións combinadas. 

 Comprender a estrutura do sistema de numeración decimal. 

 

 Comprende a estrutura do sistema de numeración decimal. 

 

Operar con números decimais. Opera con números decimais. 

Operar con fraccións. Opera con fraccións. 

 Recoñecer as magnitudes directa ou inversamente proporcionais.  Recoñece as magnitudes directa ou inversamente proporcionais. 

 Resolver problemas de proporcionalidade directa ou inversa así como de 

proporcionalidade composta 

 Resolve problemas de proporcionalidade directa ou inversa así como de 

proporcionalidade composta 

 Comprender e manexar os conceptos relativos ás porcentaxes.  Comprende e manexar os conceptos relativos ás porcentaxes. 

 Coñecer a  linguaxe alxebraica e recoñecer as ecuacións e os seus 

elementos. 

 Coñece a linguaxe alxebraica e recoñece as ecuacións e os seus elementos. 

 Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao completas e incompletas.  Resolve ecuacións de primeiro  e segundo grao completas e incompletas. 

 Resolver problemas coa axuda das ecuacións de primeiro e segundo grao.  Resolve problemas coa axuda das ecuacións de primeiro e segundo grao. 

 Resolver sistemas de ecuacións lineais polo método gráfico e por métodos 

alxébricos. 

 Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método gráfico e por métodos 

alxébricos. 

 Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras, así como obter áreas coa axuda do 

mesmo. 

 Coñece e aplicar o teorema de Pitágoras, así como obtén áreas coa axuda do 

mesmo. 

 Comprender e aplicar o concepto de semellanza e razón de semellanza.  

Resolver problemas. 
Comprende e aplica o concepto de semellanza e razón de semellanza. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 

Instrumentos: 

 

 Avaliación  directa de contidos , probas de control  correspondentes á 

unidade. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 

Cualificación final 

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

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 As  probas extraordinarias de setembro estarán compostas de 10 

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

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

últimas, claramente marcadas  arriba nos criterios de avaliación.  

 

 

 

 

 Cualificación cuantitativa: 

 Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 punto 

se se resolveu correctamente. No caso 

de que a resolución non sexa errónea, 

pero sexa incompleta ou falte algún 

elemento esencial, pódese valorar con 

0,5 puntos. Así, a cualificación máxima 

da proba será de 8 puntos. A avaliación 

inicial cualificarase do mesmo modo. 

 Observación directa:2 puntos 

Alumnado de 
materia pendente 

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

 
 
 
 

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

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

Actividades  Repaso e reforzo da materia anterior. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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

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

Información ao 
alumnado e ás familias 

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

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



CENTRO: CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro 

CURSO: 2 º ESO 
MATERIA: Música 
DEPARTAMENTO: Música 
DATA: 11 – 05 – 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

▪ MUB1.6.1. Practica, interpreta danzas de diferentes xéneros, estilos e 
culturas, aprendidas por imitación , adecuadas ao nivel. 

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

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

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

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

▪ MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos 
da música popular moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 

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

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

▪ B2.4. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes 
(gráfica, corporal ou verbal), elementos e formas de organización e 
estruturación musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou 
gravada. 

▪ MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. 

▪  

▪ MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 

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

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

▪ MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 

 

 



▪ B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras ▪ MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da danza. 
 

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

▪ B3.2. Demostrar interese polas músicas de distintas características, 
épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as propias preferencias 
musicais, adoptando unha actitude aberta e respectuosa. 

▪ MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas 
funcións expresivas, gozando deles como oínte con capacidade selectiva. 

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

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

▪ MUB3.3.3. Coñece os instrumentos tradicionais españois e galegos. 

▪ B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais 
básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou "falar de música". 

▪ MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais 

▪ MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito, con rigor e claridade. 

▪ B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, os musicais, 
os concertos en vivo e as novas propostas musicais, valorando os seus 
elementos creativos e innovadores. 

▪ MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para 
indagar sobre novas tendencias, representantes, grupos de música popular, 
etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

▪ MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 

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

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

 

 

 

 

 
Avaliación 

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

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

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

internet, presentación de esquemas, exposicións orais. 

 

 

 

 

Cualificación final 

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

 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

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

 

 

 

 

 

 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 

Sen cambios no exposto na programación orixinal. 

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

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

seu caso, ampliación) 

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

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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

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

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

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

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

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.2. Realizar composicións creativas que 
evidencien as calidades técnicas e expresivas 
da linguaxe do deseño adaptándoas ás áreas, 
e valorando o traballo en equipo para a 
creación de ideas orixinais. 

 EPVAB3.2.1. Realiza distintos tipos de deseño e composicións 
modulares utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a 
organización do plano e do espazo. 

 CSIEE 

 CCEC 

 CD 

 EPVAB3.2.3. Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas 
ás áreas do deseño, valorando o traballo organizado e secuenciado na 
realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións gráficas. 

 CSIEE 

 CCEC 

 CD 

 EPVAB3.2.4. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da 
comunicación para levar a cabo os seus propios proxectos artísticos de 
deseño. 

 CD 

 CSIEE 

 B4.1. Identificar os elementos que forman a 
estrutura narrativa e expresiva básica da 
linguaxe audiovisual e multimedia, e describir 
correctamente os pasos necesarios para a 
produción dunha mensaxe audiovisual, e 
valorando o labor de equipo. 

 EPVAB4.1.2. Realiza un stop motion a modo de guión para a secuencia 
dunha película. 

 CSIEE 

 CD 

 EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios 
estéticos. 

 CD 

 CCEC 

 EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades.  CD 

 CSIEE 

 EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do 
proceso de creación. 

 CAA 

 CD 

 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/3fz4pGf) que se pode 
visualizar tamén na sección da materia na páxina web do profesor. 
Nesta terceira avaliación, debido a  situación de emerxencia, prodúcense 
algúns cambios en ditos procedementos, neste caso, obteremos por: 
 Realización de dous proxectos e valoración a través da rúbrica 

correspondente e facilitada ao alumnado. 
1. Floorplanner (Debuxo Técnico) 

Proxecto deserrolado na web do profesor a que se enlaza 
mediante o seguinte enlace... 
http://www.juansanmartin.net/plastica_visual.html#floorplanner 

2. Stop Motion 
Proxecto deserrolado na web do profesor a que se enlaza 
mediante o seguinte enlace... 
http://www.juansanmartin.net/plastica_visual.html#stopmotion  

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

Cualificación 
final 

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

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

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

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

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

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

 
Obtención da calificación da Terceira Avaliación 

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

 

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

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

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

  

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. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

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

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

orixinal, fágase constar) 
Non existen alumnos con esa características 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non existen alumnos con esa características 

 

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

caso ampliación) 

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

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sen conectividade) 

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

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

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

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

 

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

 Vídeo. 
 Documentación. 
 Enlaces. 

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

Materiais e 
recursos 

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

Ferramentas: 
 Genially. 
 Padlet 
 Floorplaner 
 Stop Motion 
 Correo electrónico 

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

 
 
 
 
 
 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Dita addenda se comunicará ao alumnado e familias a través 

das seguinte canles. 

 Plataforma Educamos. 

 Whatsapp aos pais da titoría. 

 Correo electrónico do alumnado. 

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

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

https://bit.ly/2SyJTMb
http://www.juansanmartin.net/fisyqui02.html


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Analizar, describir e calcular a relación de transmisión en diferentes 
sistemas: poleas, correas, engrenaxes e palancas 

1.1.  Describe apoiándose en información escrita, audiovisual ou dixital, as 
características propias que configuran as máquinas. 

  1.2.  Identifica os elementos mecánicos que constitúen  as máquinas, 
describe os mecanismos. 

  1.3.  Describe os mecanismos característicos e analiza a súa relación coa 
transmisión e a transformación dos movementos. 

  2.  Observar e manexar operadores mecánicos responsables de 
transformar e transmitir movementos, en máquinas e sistemas, 
integrados nunha estrutura. 

  2.1.  Describe mediante información escrita e gráfica como transforma o 
movemento ou o transmiten os distintos mecanismos. 

  2.2.  Explica a función dos elementos que configuran unha máquina ou 
sistema desde o punto de vista estrutural e mecánico. 

  3.  Identificar a evolución da informática ao longo da historia. 
 3.1.  Relaciona os distintos utensilios e dispositivos usados polo ser humano 
durante a historia até chegar aos dispositivos informáticos da actualidade. 

  4.  Analizar e representar o procesado da información, partes 
principais  e arquitectura dun computador. 

  4.1.  Explica o procesado da información. 

  4.2.  Diferencia o hardware e o software. 

  4.3.  Estuda e comprende a arquitectura dun computador e os seus 
dispositivos. 

  5.  Experimentar o funcionamento dos sistemas operativos e o seu 
funcionamento. 

  5.1.  Comprende as funcións do sistema operativo. 

6.  Analizar que é o software e o seu emprego coma ferramenta de 
comunicación entre usuario e ordenador. 

6.1.  Describe a partir da información escrita, audiovisual ou dixital o 
significado de «software». 

 6.2.  Coñece as utilidades informáticas que se soen atopar nun ordenador 
para o seu mantemento 

6.3.  Identifica as tarefas que pode realizar utilizando distintas aplicacións 
informáticas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

Instrumentos: 
cuestionarios, formularios e traballos individuais 

Cualificación final 

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

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

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

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Posto que esta materia se imparte no noso centro en 2º e 3º ESO non hai alumnos 
coa materia de Tecnoloxía pendente. 

 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Repaso da unidade 6 Mecanismos da programación e ampliación nas 
actividades para un maior afondamento das aprendizaxes.  

 Ampliación de  aspectos salientables da unidade 10 Hardware e unidade 11  
Software de aplicación. 

En ambos casos seleccionáronse e ampliáronse  tarefas destes temas nos 
que sexa mínima a intervención docente. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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

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

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Plataforma Educamos, correo electrónico  e vía WhastApp 

Publicidade  
Páxina Web do centro. 
http://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 

▪ B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o 
desenvolvemento do carácter, mediante a comprensión do concepto 
de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás virtudes éticas, 
pola importancia que teñen no desenvolvemento da personalidade. 

▪ VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en 
Aristóteles, indicando a súa relación cos actos, os hábitos e o carácter. 

▪ VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan 
as virtudes éticas ao ser humano. 

▪ B2.1. Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da vida 
pública, a primeira regulada pola ética e a segunda polo dereito, coa 
finalidade de identificar os límites da liberdade persoal e social. 

▪ VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous 
campos, o privado e o público, e a posibilidade de que exista un conflito de 
valores éticos entre ambos, así como a forma de atopar unha solución 
baseada nos valores éticos, exemplificando de maneira concreta tales casos, 
e expón as súas posibles solucións fundamentadas eticamente. 

▪ B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser 
humano, analizando as súas etapas de desenvolvemento e tomando 
conciencia da necesidade que ten de normas éticas, libre e 
racionalmente asumidas, como guía do seu comportamento. 

▪ VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser 
racional e libre, razón pola que esta é responsable da súa conduta e das 
consecuencias desta. 

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

▪ VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e 
estrutura moral. 

▪ B3.4. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións 
e a súa influencia na vida persoal e social do ser humano, destacando 
a necesidade de ser recoñecidos e respectados por todos. 

▪ VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha 
campaña destinada a difundir a importancia de respectar os valores éticos, 
tanto na vida persoal como na social. 

▪ B4.1. Comprender e valorar a importancia da relación entre os 
conceptos de ética, política e xustiza, mediante a análise e a definición 
destes termos, destacando o vínculo entre eles no pensamento de 
Aristóteles. 

▪ VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e cívicos, 
identificando e apreciando as semellanzas, as diferenzas e as relacións entre 
eles. 



 

▪ B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través 
do coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e relacións. 

▪ VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar 
as diferenzas, as semellanzas e os vínculos entre a ética e o dereito. 

▪ B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a 
tecnoloxía, así como a necesidade de establecer límites éticos e 
xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os 
valores defendidos pola DUDH. 

▪ VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites 
éticos e xurídicos á investigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, 
tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como 
criterio normativo. 

▪ B6.2. Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a 
alienación humana á que conduce. 

▪ VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que representa para o ser humano 
a tecnodependencia, sinalando os seus síntomas e as súas causas, e 
estimando as súas consecuencias negativas, como unha adición incontrolada 
aos dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás redes sociais, que conduce 
as persoas cara a unha progresiva deshumanización. 

▪ B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na DUDH no campo científico e 
tecnolóxico, coa finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada e 
solucionar os dilemas morais que ás veces se presentan, 
nomeadamente no terreo da medicina e a biotecnoloxía. 

▪ VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade 
de coñecer en que consisten algúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, 
que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, 
etc.), sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto 
á dignidade humana e os seus valores fundamentais. 

▪ VEB6.3.2. Presenta unha actitude de tolerancia e respecto ante as opinións 
que se expresan na confrontación de ideas, coa finalidade de solucionar os 
dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de empregar o rigor na 
fundamentación racional e ética de todas as alternativas de solución 
formuladas. 
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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 

▪ B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais 
do relevo peninsular. 

▪ XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 

▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais 
do relevo. 

▪ XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 

▪ B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia. ▪ XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 

▪ B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o 
ambiente español e galego, e as súas consecuencias. 

▪ XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a 
problemas ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados con eles. 

▪ B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade 
de poboación e as migracións. 

▪ XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 
densamente poboadas. 

▪ XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos 
de acollemento. 

▪ XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

▪ B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa 
distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

▪ XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas 
últimas tres décadas en España. 

▪ B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e 
comentar o papel das cidades mundiais como dinamizadoras da 
economía das súas rexións. 

▪ XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que 
país pertencen e explica a súa posición económica. 

▪ B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus 
contras en Europa. 

▪ XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

▪ XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

▪ B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel ▪ XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación 



 

peninsular e insular. actual dalgúns deles. 

▪ XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en 
soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e 
demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos. 

▪ B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e 
galegas, e identificalas por comunidades autónomas. 

▪ XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de 
imaxes. 

▪ B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que 
afronta España, a súa orixe e as posibles vías para afrontar estes 
problemas. 

▪ XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa 
actividade económica. 

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

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

▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar 
diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

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

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan 
estas restos materiais ou textuais. 

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

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

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

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

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

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

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

▪ B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a 
dificultade da falta de fontes históricas neste período. 

▪ XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode 
escribir sobre o pasado. 

B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos 
xermánicos. 

▪ XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio 
Romano coas dos reinos xermánicos 



 

▪ B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. ▪ XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 
campesiños. 

▪ B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias 
económicas e sociais. 

▪ XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 
sociedades medievais europeas. 

▪ B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade 
Media. 

▪ XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
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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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