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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.2.Mellorar ou manter os factores da condición física, practicando actividades físico-deportivas 
adecuadas ao seu nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa relación coa saúde. 

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática  e autónoma actividades físicas co fin de mellorar as condicións de 
saúde e calidade de vida. 

B3.2. Idem. EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora das capacidades 
físicas básicas, cunha orientación saudable e nun nivel adecuado ás súas posibilidades 

B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos nas actividades físico deportivas 
propostas, con eficacia e precisión. 

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións motrices 
individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas propias características. 

B4.3. Recoñecer o impacto ambiental, económico e social das actividades físicas e deportivas, 
reflexionando sobre a súa repercusión na forma de vida no contorno. EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida. 

  
B1.4. Asumir a responsabilidade da propia seguridade na práctica de actividade física, tendo en conta os 
factores inherentes á actividade física e prevendo as consecuencias que poidan ter as actuacións pouco 
coidadosas sobre a seguridade das persoas participantes 

EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipamento persoal, e os 
materiais e os espazos de práctica. 

B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos sobre a condición física, aplicando 
os coñecementos sobre actividade física e saúde. 

EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos efectos provocados polas 
actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes. 

B1.6 Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, 
para procurar, seleccionar e valorar informacións relacionadas cos contidos do curso, comunicando os 
resultado e as conclusións no soporte mais adecuado. 

EFB1.6.2 Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre os  contidos do curso, 
realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións 

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se poidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración, 
participación en videoconferencias (sempre que as condicións persoais o 
permitan). Non é imprescindible utilizar todos estos métodos 

Instrumentos: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e forma, que as 
tarefas entregadas ou as probas realizadas, teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata un 

punto en función do traballo realizado durante este período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro farase unha proba práctica si as condicións sanitarias o 

permiten, que buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

trimestre e parte do segundo trimestre (ata os contidos avaliados antes do 

estado de alarma). Tamén se presentará un pequeno traballo sobre alguna 

das unidades didácticas traballadas. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: En Educación Física non hai alumnos pendentes. 
 
 
 

Criterios de cualificación:: En Educación Física non hai alumnos pendentes. 
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de ampliación de aspectos xa vistos nos dous primeiros 
trimestres. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta materia todos os alumnos dispoñen de conectividad e tamén  de 
programas para poder realizar as actividades propostas. 

Farase un seguimento individualizado, dende a información da 
proposta de tarefas ata a recollida das mesmas, tamén vídeos 
explicativos ,así como contacto a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Contas de Correo, Aulas virtuais , Abalarmóbil, Plataforma Webex 
(videoconferencias), Blog do Centro (apuntes, tarefas, vídeos...), Canal 
de Youtube do Centro, Páxinas Web de educación e Material 
Audiovisual... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos 
dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio 
de 

avaliación 
      Estándar de aprendizaxe 

B1.3 Describe as primeiras respostas presocráticas á pregunta polo arché, coñece os seus autores 

B1.4 Compara a interpretación do ser humano e a sociedade defendida por Sócrates coa exposta por Protágoras, e argumenta a súa propia postura 

B2.3 Coñece as teses fundamentais sobre a personalidade e argumenta sobre iso 

B2.16 Explica a teoría da alma de Platón e de Aristóteles 

B2.18 Expón o significado da tese de Descartes "Penso, logo existo” 
B4.1 Explica o que é a racionalidade e describe algunhas das súas características. 

B5.1 Define o que é a metafísica, o seu obxecto de coñecemento e o seu modo característico de preguntar sobre a realidade 

B5.3 Define o que é o determinismo e o indeterminismo, no marco da reflexión sobre se existe unha orde no Universo rexida por leis. 

B3.4 Describe a socialización primaria e secundaria. 

B3.5 Explica as teses fundamentais sobre a orixe da sociedade e o Estado. 

B6.5 Expresas diferentes posturas de filósofos en torno ao tema da liberdade. 

B6.9 Explica as fases do proceso creativo. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos:  
Realización de tarefas enviadas  e entregadas en tempo e forma. 

As tarefas entregadas, terán unha calidade que chegue ou supere os mínimos esixidos e 
descritos na programación. 

 
   

  Instrumentos: Sempre que sexa posible, usaranse varios de estos instrumentos: 
Cumplimentación de fichas.  
Comentario de texto  
Participación en videoconferencias . 
Actividades de relación de conceptos. 
Realización de tarefas enviadas telemáticamente e de probas telemáticas.  
Contestación aos correos enviados pola profesora. 
 

Cualificación final 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das notas obtidas nas  

avaliacións anteriores, sendo a calificación da 3º a media das dúas primeiras avaliacións á cal 

se lle poderá sumar ata un punto en función do traballo realizado durante este período de 

confinamento. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 

No mes de setembro farase unha proba escrita si as condicións sanitarias o permiten, que 

buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro trimestre e parte do segundo 

trimestre (ata os contidos avaliados antes do estado de alarma), reflexados nos estándares 

de aprendizaxe do punto 1 deste documento; e seguiranse os criterios de cualificación 

descritos na programación da materia para dita proba. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
     Este curso non hai alumnos con filosía pendente. 

Criterios de cualificación: 
 

Este curso non hai alumnos con filosía pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
  

       Este curso non hai alumnos con filosía pendente. 
 
(Nas materias que teñan pendentes:Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados polos profesores, en tempo e 

forma, cos cales se procederá a poñer a cualificación correspondente.)  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación)  

Actividades  

Actividades de recordo de contidos  vistos en clase.  

Actividades de reforzo e ampliación, con actividades propostas, ou ben enviados ou 

mediante libro dixital ou aula virtual tamén visualización de videos explicativos 

propios ou enlazados. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

  Nesta materia todos os alumnos dispoñen de conectividade para poder realizar as 
actividades propostas. 

Farase un seguimento individualizado, dende a información da proposta de tarefas ata 
a recollida das mesmas, tamén videos explicativos e videoconferencias para a 
resolución de dúbidas, así como contacto a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos 
Libro de texto e dixital, Contas de Correo, Aulas virtuais (editoriais), Abalarmóvil, 
Plataforma Webex (videoconferencias), Blog do Centro (apuntes, tarefas, videos...), 
Canal de Youtube do Centro, Paxinas Web de educación e Material Audiovisual... 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar empregando a 
plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para informar, os distintos blogues do 
colexio e os correos electrónicos dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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2.-     Procedemento avaliación continua 

 

 Con que temporalización se farán probas escritas (cada  tema, dous, tres, cantas por trimestre ou 
avaliación, etc.? 
 
Unha proba escrita por cada unidade. Tres probas escritas cada trimestre. 
Unha ficha de traballo cuestión  referentes a cada unidade. 
 
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo no caderno, observación. 
Ponderación, redondeo, … 
 

Probas escritas – 70% 

Traballo grupal, traballo individual, aportacións, actividades, actitude – 30% 

Ata un punto como máximo na cualificación de cada unidade.  

 

 
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, … 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 
 
Como se recupera unha proba non superada? 
 
Como se recupera unha avaliación non superada? 
 

Farase a media das puntuacións das unidades. (como máximo será 1 punto). 

Os contidos desta materia segmentaranse en tres períodos trimestrais nos que se irá avaliando a materia 

correspondente a cada un deles. Haberá unha avaliación ordinaria no mes de xuño que reflectirá o grao de 

consecución dos contidos  programados para o curso, e outra extraordinaria nos primeiros días do mes de 

setembro para aqueles alumno/as que non  acadaran os mínimos esixibles en xuño. Tamén haberá no mes de 

maio unha proba final para os alumnos con materias pendentes de cursos anteriores. 

Probas escritas – 70% 

Traballos, aportacións, actividades, actitude – 30% 

A avaliación nesta materia farase tendo en conta os contidos, os criterios de avaliación e os estándares 

de aprendizaxe fixados na programación de aula, así como as actitudes amosadas polos alumnos/as  no 

traballo diario: esforzo, estudo, responsabilidade, participación... 

Os criterios de avaliación serán o referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das 

competencias clave como a consecución dos estándares de aprendizaxe. 

Poderanse fixar outros criterios de avaliación nos departamentos. 

 Será polo tanto unha avaliación continua, un proceso que permita a obtención de información, a súa 

interpretación e a emisión de xuízos que se utilizarán para tomar decisións que melloren o proceso de 

ensinanza- aprendizaxe. 

Xerarase de forma continuada unha información útil e significativa, tanto para o profesorado como para 

os alumnos, na actividade diaria da aula e as valoracións que se realicen terán un carácter cualitativo. 

Tamén se tentará que as probas escritas dos trimestres teñan diferentes graos de dificultade, así como 

que poidan reflectir os diferentes esquemas de aprendizaxe. 
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 As probas posteriores aos trimestres englobadas nas accións de reforzo buscarán os aspectos máis 

básicos e relevantes, polo que se considerará simplemente que se acadan ou non os estándares de 

aprendizaxe. 

 Esta información utilizarase para analizala intervención educativa, tomala decisión de modificala 

segundo as necesidades do alumnado e facilitarlle as axudas necesarias, cando non superen os contidos. 

 Para isto, teranse en conta diferentes aspectos: 

- Probas escritas. 
- Traballo na clase, tanto individuais como en grupo, que agrupará as cualificacións 

correspondentes as actividades orais e escritas ,exercicios escritos ,exposicións, traballos de 
investigación.... 

- Observación xeral da actitude, tendo en conta o reflectido anteriormente. 
 

 Todo isto reflectirase no “Caderno do profesor”  e terase  en conta para a avaliación do alumno/a. 

 Tamén  se fixarán no caderno do profesor, nunha lenda, os códigos cualitativos que se usen para 

valorar outras actividades, como as complementarias. 

 Nesta materia asignaráselle unha porcentaxe a cada aspecto da avaliación e farase unha media 

ponderada da observación xeral da actitude, das probas escritas e do traballo de clase , para obter unha nota 

numérica en base a situacións cualitativas e subxectivas. 

 
Para superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño deberán acadarse en todos os trimestres os  

estándares de aprendizaxe requiridos . 

Tamén sinalar, que se tomou o criterio de que a nota final do trimestre aproximarase no redondeo a 

números naturais, á nota inmediatamente superior, cando na media o primeiro decimal sexa estritamente maior 

que cinco. 

 

4.-     Procedemento avaliación final 

 
 
 Quen debe ir á avaliación final? 
 
A avaliación final só terán que ir, aqueles alumnos que non acadaron os estándares de aprendizaxe fixados 
nalgunha das avaliacións. 
 
En que consistirá a proba ? 
 
A proba consistirá nunha serie de preguntas respostas, preguntas tipo test, comentario de texto, etc... tendo 
como referente os contidos mínimos . 
 
Que  estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 
 
Os estándares que se avaliarán serán aqueles que non se teñan superado nunha avaliación concreta e que 
teñan máis peso específico dentro dos contidos non superados. 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 
A nota final de xuño farase coa media aritmética das notas dos trimestres, sempre e cando superaran en todos 
eles os estándares de aprendizaxe fixados. 
Para redondear unha nota con decimal á unidade, temos que fixarnos na primeira cifra despois da 
coma, si é 5 ou menor, queda a unidade sin decimal, pero si esa cifra é maior que 5, sumaremos unha 
unidade ao número. Así, 5,5 sería nota final de 5 e 5,6 sería nota final de 6.  
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Que criterios segue o centro para a promoción? 

 

Os criterios fixados no Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación 
secundario obrigatoria na comunidade autónoma de Galicia. 
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5.-     Procedemento de avaliación extraordinaria 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 
 
Como se cualifica, redondeos, etc.? 
 
Farase unha avaliación extraordinaria nos primeiros días do mes de setembro para aqueles alumnos 

que non acadaran os mínimos esixibles en xuño. 

No mes de setembro farase unha proba escrita que buscará os aspectos máis básicos e relevantes do 

curso, reflectidos nos estándares de aprendizaxe cunha maior porcentaxe no grao mínimo de 

consecución. Faranse varias preguntas, que puntuarán todas por igual ,se non se especifica o 

contrario, con diferentes apartados (que puntuarán cada un por igual) que engloben os aspectos 

básicos do curso. 

A cualificación da proba escrita será a suma da puntuación acadada nas diferentes respostas e a 
cualificación da avaliación extraordinaria seguirá o método de redondeo xa exposto. 

 

6.-     Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc.? 
 
Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados, 
etc.) 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc.? 
 
Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha 
delas, etc.? 
 
Como se cualifica, redondeos, etc.? 
 

 Pendentes de cursos anteriores: Aos alumnos que promocionan de curso, con materias 
pendentes de cursos anteriores, proporcionaráselles reforzo educativo naquelas materias nas 
que non conseguiron acadar os contidos, facéndoselles probas trimestrais ao longo do curso 
para comprobar se os acadan. Ademais contémplase unha proba extraordinaria de recuperación 
no mes de maio que non é excluínte do dito anteriormente. 
A nota final obterase coa media da nota dos tres parciais realizados o longo do curso. 
Os alumnos que acudan a proba de maio, a cualificación final será a que obteñan nesa proba.  
O seguimento  destes alumnos levarase a cabo nas reunións de departamento, de etapa e de 
orientación que están fixadas no calendarios de reunións e recollidas na PXA. 

 

 Pendentes da propia materia durante o curso: Realizaranse probas de recuperación, que se 
levarán a cabo no trimestre seguinte á non consecución dos contidos. Ao finalizar o terceiro 
trimestre, tamén se poderán realizar algunha proba na que se observará a dominio dos contidos 
e os estándares de aprendizaxe con maior peso específico  non conqueridos ao longo do curso.   
O seguimento  destes alumnos levarase a cabo nas reunións de departamento, de etapa e de 
orientación que están fixadas no calendarios de reunións e recollidas na PXA. 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

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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MATERIA:LINGUA INGLESA 

   



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica 
como sabe inferir significados a partir do seu 
coñecemento do mundo, do coñecemento doutros 
idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios visuais 
(imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das 
características do medio en que aparece impresa a 
información (carteis, folletos, revistas, xornais, 
páxinas web, etc.). 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas (identificar os conceptos principais e 
palabras clave do tema, coñecer sinónimos 
destas e procurar termos relacionados en 
internet; e localizar recursos da biblioteca do seu 
centro docente), para a procura de información en 
diferentes fontes, e analizar a súa credibilidade 
seguindo criterios como a autoría, a data de 
publicación, ligazóns relevantes, funcionalidade e 
tipo de texto (divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

PLEB3.2. Procura e entende información específica 
de carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta claramente 
estruturados (por exemplo, enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos ocupacionais 
relacionados coa súa especialidade ou cos seus 
intereses, e analiza a información tendo en conta 
varios criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o 
publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do mater 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte dixital, 
breves ou de lonxitude media e ben estruturados, 
escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, 
que traten asuntos cotiáns ou menos habituais, 
de temas de interese ou salientables para os 
propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que 
conteñan estruturas e un léxico de uso común, de 
carácter tanto xeral como máis específico. 

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos 
principais e información relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter público, institucional ou 
corporativo e claramente estruturados, relacionados 
con asuntos do seu interese persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas 
e ofertas de traballo). 
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•  B3.4. Comprender a intención de 
comunicación, fórmulas de saúdo, 

despedida e outras convencións básicas 

de correspondencia de carácter persoal e 

formal, sempre que non conteña 

expresións idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito adecuado a tarxetas 

postais, felicitacións, invitacións, citas 

médicas, solicitude de información, etc  

PLEB3.4. Localiza con facilidade información 
específica de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de extensión 
media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas 
significativas de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en textos de 
carácter claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

•  B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e 
literarios contemporáneos breves ou 
adaptados, ben estruturados, en rexistro 
estándar da lingua, con argumento lineal 
e con personaxes, situacións e relacións 
descritas de xeito claro e sinxelo.  

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou 
correos electrónicos de carácter formal, oficial ou 
institucional, como para poder reaccionar en 
consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan 
documentos para unha estadía de estudos no 
estranxeiro). 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos breves ou de media lonxitude (por 
exemplo, reformulando estruturas a partir doutros 
textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando 
borradores previos, e revisando contido, 
ortografía e presentación do texto antes da súa 
escritura definitiva). 

PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, 
informes breves e sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou 
menos habitual (por exemplo, un accidente), 
describindo brevemente situacións, persoas, obxectos 
e lugares; narrando acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os 
motivos de certas accións. 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves ou de lonxitude media, coherentes 
e de estrutura clara, sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, 
nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, e amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e un léxico 
de uso frecuente, de carácter tanto xeral como 
máis específico dentro da propia área de 
especialización ou de interese. 

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, fundamentalmente destinada a 
pedir ou dar información, solicitar un servizo ou 
realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, 
respectando as convencións formais e as normas de 
cortesía usuais neste tipo de textos. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

B4.5. Tratar a información obtida de diversas 
fontes, seguindo os patróns discursivos habituais, 
para iniciar e concluír o texto escrito 
adecuadamente, organizar a información de xeito 
claro, ampliala con exemplos ou resumila con 
claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-
discursivos da propia lingua para identificar 
marcadores discursivos e tipo de expoñentes 
lingüísticos necesarios segundo o tipo de texto e 
a intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe 
da lingua estranxeira e lograr unha competencia 
comunicativa integrada 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección 
suficiente e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Realización de tarefas enviadas 
telemáticamente, realización de probas telemáticas ou si se 
poidera presenciais, contestación aos correos que requiran 
algunha consideración, participación en videoconferencias 
(sempre que as condicións persoais o permitan)

Instrumentos: Probas de autoavaliación, posteriormente 
avaliables polo alumno e o profesor, grazas a unha plataforma 
dixital ou ben presentes no libro de texto. Que as tarefas sexan 
entregadas en tempo e forma, que as tarefas entregadas ou as 
probas realizadas, teñan unha calidade que superen os mínimos 
esixidos e descritos na programación.

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media dos 

tres trimestres do curso

Proba 
extraordinaria 
de setembro

No mes de setembro farase unha proba escrita si as condicións 
sanitarias o permiten, que buscará os aspectos máis básicos e 
relevantes do primeiro trimestre e parte do segundo trimestre 
(ata os contidos avaliados antes do estado de alarma), reflexados 
nos estándares de aprendizaxe do punto 1 deste documento; e 
seguiranse os criterios de cualificación descritos na programación 
da materia para dita proba. 

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: A valoración de probas presenciais 
previas a suspensión das clases, ou si se poidera presenciais 
posteriores, a realización de tarefas online específicas e a 
realización de unha proba de diagnóstico autoavaliable por 
medio de unha plataforma dixital. 

Criterios de cualificación: O realización das tarefas diarias, as 
cualifacións da materia do curso actual e os resultados das 
probas de autoavaliación, considerando os resultados de probas 
parciais presenciais xa levadas a cabo. 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   5 8

CENTRO:CPR  NOSA SEÑORA DA ASUNCION 
CURSO:4º ESO 

MATERIA:LINGUA INGLESA 
   



Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos 
proporcionados polos profesores, en tempo e forma, cos 
cales se procederá a poñer a cualificación correspondente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Tarefas audiovisuais, tarefas interactivas, observación de 
recursos dixitais, celebración de videoconferencias e consultas 
por correo.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e 
sen 

conectividade)

Indicación na plataforma Abalar de tarefas situadas no libro 
físico e dixital, envio ao profesor das tarefas para o 
seguimento Emprego de recursos interactivos e audiovisuais 
de acceso libre. Consultas por medio de videoconferencia 
en Webex, consultas por medio de correo electrónico.  
Seguimento da realización de tarefas autocorrexibles na 
plataforma dixital do libro de texto

Materiais e 
recursos

Libro de texto 
Plataforma dixital do libro de texto 
Correo electrónico e videoconferencias en Webex 
Apuntes e recursos interactivos e audiovisuais no blogue do 
centro 
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Os alumnos e as súas familias serán informados en 
primeiro lugar empregando a plataforma abalarmobil. 
Tamén se empregará para informar, os distintos blogues 
do colexio e os correos electrónicos dos profesores.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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 
- Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 
 

B1.4 
- Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o 
seu significado biolóxico. 
 

B1.6 
- Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao 
co concepto de xene. 
 

B1.15 
- Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 
reprodutiva. 
 

B1.16 

- Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo,  darwinismo e 
neodarwinismo. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e 
selección natural. 
 

B3.1 
- Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 
 

B3.6   B3.7    B3.8 

- Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por 
parte do ser humano, e valora criticamente a súa importancia. (Tansf. de mat e 
enerx. nas cadeas e redes trof…) 
 

B2.5 
- Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra. 
 

B2.6 
- Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo 
 

B2.2 

- Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que 
tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e plantas 
característicos de cada era. 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se poidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración, 
participación en videoconferencias (sempre que as condicións persoais o 
permitan) 

Instrumentos: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e forma, que as 
tarefas entregadas ou as probas realizadas, teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das tres 
avaliacións, tendo enconta que a nota da terceira será a media das notas 
obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata un punto 
en función do traballo realizado durante este período de confinamento.. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro farase unha proba escrita si as condicións sanitarias o 

permiten, que buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

trimestre e parte do segundo trimestre (ata os contidos avaliados antes do 

estado de alarma), reflexados nos estándares de aprendizaxe do punto 1 

deste documento; e seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se poidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración. 

Criterios de cualificación: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e 
forma, ademáis que as tarefas entregadas teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recordo de tarefas vistas en clase. Exercicios resoltos 

e explicados, intercalados coa exposición e explicación teórica de 

contidos. Actividades de reforzo e ampliación, con exercicios 

propostos, ou ben enviados ou mediante libro dixital ou aula virtual 

tamén visualización de vídeos explicativos propios ou enlazados. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta materia todos os alumnos dispoñen de conectividad e tamén  de 
programas para poder realizar as actividades propostas. 

Farase un seguimento individualizado, dende a información da 
proposta de tarefas ata a recollida das mesmas, tamén vídeos 
explicativos e videoconferencias para a resolución de dúbidas, así 
como contacto a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Libro de texto e dixital, Contas de Correo, Aulas virtuais (editoriais), 
Abalarmóbil, Plataforma Webex (videoconferencias), Blog do Centro 
(apuntes, tarefas, vídeos...), Canal de Youtube do Centro, Páxinas Web 
de educación e Material Audiovisual... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos 
dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B4.1 

- Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme  (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme  (MCU), incluíndo movemento 
de graves, tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresar o 
resultado en unidades do Sistema Internacional. 
 

B4.1 
- Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-tempo 
e velocidade- tempo en movementos rectilíneos. 
 

B4.3    B4.4 
Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento nun 
plano tanto horizontal como inclinado,  calculando a forza resultante e a 
aceleración. 

B4.4 
- Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de manifesto a 
relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto resultante. 
 

B4..6 
- Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas situacións nas 
que varía a superficie en que se apoia; compara os resultados e extrae conclusións. 
 

B4.8 
- Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun fluído aplicando o 
principio fundamental da hidrostática. 
 

B1.1 - Ondas e fenómenos ondulatorios básicos  

B3.5 

- Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e 
supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en 
estado sólido como se están en disolución. 
 

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se poidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración, 
participación en videoconferencias (sempre que as condicións persoais o 
permitan) 

Instrumentos: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e forma, que as 
tarefas entregadas ou as probas realizadas, teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das tres 
avaliacións, tendo enconta que a nota da terceira será a media das notas 

obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata un punto 
en función do traballo realizado durante este período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro farase unha proba escrita si as condicións sanitarias o 

permiten, que buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

trimestre e parte do segundo trimestre (ata os contidos avaliados antes do 

estado de alarma), reflexados nos estándares de aprendizaxe do punto 1 

deste documento; e seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se poidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración. 

Criterios de cualificación: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e 
forma, ademáis que as tarefas entregadas teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recordo de tarefas vistas en clase. Exercicios resoltos 

e explicados, intercalados coa exposición e explicación teórica de 

contidos. Actividades de reforzo e ampliación, con exercicios 

propostos, ou ben enviados ou mediante libro dixital ou aula virtual 

tamén visualización de vídeos explicativos propios ou enlazados. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta materia todos os alumnos dispoñen de conectividad e tamén  de 
programas para poder realizar as actividades propostas. 

Farase un seguimento individualizado, dende a información da 
proposta de tarefas ata a recollida das mesmas, tamén vídeos 
explicativos e videoconferencias para a resolución de dúbidas, así 
como contacto a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Libro de texto e dixital, Contas de Correo, Aulas virtuais (editoriais), 
Abalarmóbil, Plataforma Webex (videoconferencias), Blog do Centro 
(apuntes, tarefas, vídeos...), Canal de Youtube do Centro, Páxinas Web 
de educación e Material Audiovisual... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos 
dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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CENTRO: ASUNCIÓN SARRIA 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: Lingua Francesa 
DEPARTAMENTO: Linguas Estranxeiras 
DATA: 12-05-2020 
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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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1  B1.2 
 Recoñece e asimila particularidades fonéticas da lingua 

francesa. 

B1.4         Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. 

B2.1 
 Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súa 

comunicación 

B2.6  Dialoga formulando e respondendo preguntas a un interlocutor 

B3.1 
 Le comprensivamente textos diversos e completa actividades 

sobre eles. 

B4.1 
 Completa e ordena frases cos elementos adecuados na orde 

correcta 

B4.2 
 Transforma ou substitúe elementos de estruturas sintácticas 

seguindo pautas 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación directa da realización do traballo diario, enviado 
telematicamente. 
Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 
Resposta aos correos que requiran algunha consideración. 
Participación en vídeoconferencias. (Sempre que as condicións persoais o 
permitan. 
Valoración cualitativa e cuantitativa do avance individual. 
 

Instrumentos: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e forma, que as 
tarefas entregadas ou as probas realizadas, teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso farase mediante o cálculo da media das notas 
obtidas nas avaliacións; tendo en conta, que a nota da terceira será a 
media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións, á cal se lle poderá 
sumar ata un punto, en función do traballo realizado durante este período 
de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba de setembro, avaliaranse os criterios anteriormente 

mencionados, ben sexa telemática ou presencialmente, segundo a 

situación o requira. 

Esta proba buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

trimestre e de parte do segundo, (os contidos avaliados antes do estado de 

alarma), reflexados nos estándares de aprendizaxe do punto 1 deste 

documento; e, seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou se se puidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración. 

Criterios de cualificación: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e 
forma, ademáis que as tarefas entregadas teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso de contidos traballados na aula. 
   Actividades interactivas. 
   Exercicios na aula virtual. 
   Exercicios do libro de referencia. 
   Actividades de reforzo e ampliación, relacionadas con contidos dados. 
   Visionado de vídeos referentes á materia. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

  Para os alumnos que non dispoñían de conectividade, o Concello 
posibilitou a solicitude da mesma, polo que nestes intres non 
contamos con alumnado que non a teña. 
A metodoloxía empregada é a telemática, proporcionándolle as 
actividades antes referidas a través da plataforma EspazoAbalar, das 
aulas virtuais das editoriais e do blogue da etapa.  
 
Ademais, realízanse vídeoconferencias semanais a través da 
plataforma proporcionada pola Consellaría, para que os alumnos 
poidan resolver dúbidas que lles xurdan coas actividades semanais. 
Tamén se mantén contacto co alumnado a través do correo 
electrónico. 
 

Materiais e recursos 

Libro de texto ou dixital, contas de correo, aulas virtuais (Editoriais), 
Abalarmóbil, Plataforma Webex (videoconferencias), blogue do 
Centro (apuntes, tarefas, vídeos...), páxinas Web de educación e 
material audiovisual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos 
dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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: ASUNCIÓN SARRIA 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: Lengua Española 
DEPARTAMENTO: Linguas e Ciencias Sociais 
DATA: 12-05-2020 
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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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2          

 

  Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos, 
emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos 
persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

B2.5 

 Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e respectando 

as normas gramaticais e ortográficas. 

B3.7 

  Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando 
correctamente as normas ortográficas e gramaticais, 
recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación 
eficiente. 

B3.6 

  Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o 
adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións de 
relativo, substantivas  respectivamente, transformando e 
ampliando adxectivos, substantivos  en oracións subordinadas e 
inseríndoas como constituíntes doutra oración. 

B3.12 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos 
textos traballados en calquera das outras. 

B4.4 

  Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 
autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, 
emitindo xuízos persoais razoados. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación directa da realización do traballo diario, enviado 
telematicamente. 
Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 
Resposta aos correos que requiran algunha consideración. 
Participación en vídeoconferencias. (Sempre que as condicións persoais o 
permitan. 
Valoración cualitativa e cuantitativa do avance individual. 
 

Instrumentos: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e forma, que as 
tarefas entregadas ou as probas realizadas, teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso farase mediante o cálculo da media das notas 
obtidas nas avaliacións; tendo en conta, que a nota da terceira será a 
media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións, á cal se lle poderá 
sumar ata un punto, en función do traballo realizado durante este período 
de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba de setembro, avaliaranse os criterios anteriormente 

mencionados, ben sexa telemática ou presencialmente, segundo a 

situación o requira. 

Esta proba buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

trimestre e de parte do segundo, (os contidos avaliados antes do estado de 

alarma), reflexados nos estándares de aprendizaxe do punto 1 deste 

documento; e, seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou se se puidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración. 

Criterios de cualificación: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e 
forma, ademáis que as tarefas entregadas teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso de contidos traballados na aula. 
   Actividades interactivas. 
   Exercicios na aula virtual. 
   Exercicios do libro de referencia. 
   Actividades de reforzo e ampliación, relacionadas con contidos dados. 
   Visionado de vídeos referentes á materia. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

  Para os alumnos que non dispoñían de conectividade, o Concello 
posibilitou a solicitude da mesma, polo que nestes intres non 
contamos con alumnado que non a teña. 
A metodoloxía empregada é a telemática, proporcionándolle as 
actividades antes referidas a través da plataforma EspazoAbalar, das 
aulas virtuais das editoriais e do blogue da etapa.  
 
Ademais, realízanse vídeoconferencias semanais a través da 
plataforma proporcionada pola Consellaría, para que os alumnos 
poidan resolver dúbidas que lles xurdan coas actividades semanais. 
Tamén se mantén contacto co alumnado a través do correo 
electrónico. 
 

Materiais e recursos 

Libro de texto ou dixital, contas de correo, aulas virtuais (Editoriais), 
Abalarmóbil, Plataforma Webex (videoconferencias), blogue do 
Centro (apuntes, tarefas, vídeos...), páxinas Web de educación e 
material audiovisual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos 
dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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CENTRO: ASUNCIÓN SARRIA 

CURSO: 4º ESO   
MATERIA: Lingua Galega e Literatura 
DEPARTAMENTO: Linguas e Ciencias Sociais 
DATA: 12-05-2020 
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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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.9       

 

 Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o punto de 
vista comunicativo (planificación, organización). 

B3.10 

  Identificación da estrutura dun texto, a construción dos 

parágrafos e a vinculación e progresión temáticas en textos 

alleos e propios, e elaboración de textos de acordo con estes 

parámetros. 

B2.12 
 Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, 

coherencia, cohesión e respecto polas normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

B2.14 
 Uso das TIC como un medio de comunicación e interrelación 

social a través da escritura. 

B3.2  Discrimina as diferentes unidades lingüísticas. 

B3.6 
 Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

B4.4 

  Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua 

galega nos principais ámbitos e contextos sociais e privados. 

Tendencias de evolución. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación directa da realización do traballo diario, enviado 
telematicamente. 
Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 
Resposta aos correos que requiran algunha consideración. 
Participación en vídeoconferencias. (Sempre que as condicións persoais o 
permitan. 
Valoración cualitativa e cuantitativa do avance individual. 
 

Instrumentos: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e forma, que as 
tarefas entregadas ou as probas realizadas, teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso farase mediante o cálculo da media das notas 
obtidas nas avaliacións; tendo en conta, que a nota da terceira será a 
media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións, á cal se lle poderá 
sumar ata un punto, en función do traballo realizado durante este período 
de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba de setembro, avaliaranse os criterios anteriormente 

mencionados, ben sexa telemática ou presencialmente, segundo a 

situación o requira. 

Esta proba buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

trimestre e de parte do segundo, (os contidos avaliados antes do estado de 

alarma), reflexados nos estándares de aprendizaxe do punto 1 deste 

documento; e, seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou se se puidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración. 

Criterios de cualificación: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e 
forma, ademáis que as tarefas entregadas teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso de contidos traballados na aula. 
   Actividades interactivas. 
   Exercicios na aula virtual. 
   Exercicios do libro de referencia. 
   Actividades de reforzo e ampliación, relacionadas con contidos dados. 
   Visionado de vídeos referentes á materia. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

  Para os alumnos que non dispoñían de conectividade, o Concello 
posibilitou a solicitude da mesma, polo que nestes intres non 
contamos con alumnado que non a teña. 
A metodoloxía empregada é a telemática, proporcionándolle as 
actividades antes referidas a través da plataforma EspazoAbalar, das 
aulas virtuais das editoriais e do blogue da etapa.  
 
Ademais, realízanse vídeoconferencias semanais a través da 
plataforma proporcionada pola Consellaría, para que os alumnos 
poidan resolver dúbidas que lles xurdan coas actividades semanais. 
Tamén se mantén contacto co alumnado a través do correo 
electrónico. 
 

Materiais e recursos 

Libro de texto ou dixital, contas de correo, aulas virtuais (Editoriais), 
Abalarmóbil, Plataforma Webex (videoconferencias), blogue do 
Centro (apuntes, tarefas, vídeos...), páxinas Web de educación e 
material audiovisual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos 
dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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CENTRO: ASUNCIÓN SARRIA 

CURSO: 4º 
MATERIA: Matemáticas 
DEPARTAMENTO: Matemáticas e Ciencias 
DATA: 12-05-2020 
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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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2  B2.3   B2.5 
- Establece as relación entre radicais e potencias,  opera aplicando as propiedades 
necesarias e resolve problemas contextualizados. 
 

B2.11 
- Realiza operación con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas 
sinxelas 
 

B2.13  B2.14 

- Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, 
estúdao e resolve, mediante inecuacións,  ecuacións ou sistemas, e interpreta os 
resultados obtidos. 
 

B3.3 

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

B3.4  B3.5    
- Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. 
 

B3.5   B3.6 
- Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos 
 

B4.1  B4.2   B4.3 

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

B4.1   B4.2   B4.3 
- Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. 
 

B2.8 
- Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das 
súa  propiedades, e resolve problemas sinxelos 
 

B3.1  B3.2 
- Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas 
empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos 
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B5.1   B5.2 
- Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e 
combinación 
 

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se poidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración, 
participación en videoconferencias (sempre que as condicións persoais o 
permitan) 

Instrumentos: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e forma, que as 
tarefas entregadas ou as probas realizadas, teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das tres 
avaliacións, tendo enconta que a nota da terceira será a media das notas 

obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata un punto 
en función do traballo realizado durante este período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro farase unha proba escrita si as condicións sanitarias o 

permiten, que buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

trimestre e parte do segundo trimestre (ata os contidos avaliados antes do 

estado de alarma), reflexados nos estándares de aprendizaxe do punto 1 

deste documento; e seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se poidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración. 

Criterios de cualificación: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e 
forma, ademáis que as tarefas entregadas teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recordo de tarefas vistas en clase. Exercicios resoltos 

e explicados, intercalados coa exposición e explicación teórica de 

contidos. Actividades de reforzo e ampliación, con exercicios 

propostos, ou ben enviados ou mediante libro dixital ou aula virtual 

tamén visualización de vídeos explicativos propios ou enlazados. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta materia todos os alumnos dispoñen de conectividad e tamén  de 
programas para poder realizar as actividades propostas. 

Farase un seguimento individualizado, dende a información da 
proposta de tarefas ata a recollida das mesmas, tamén vídeos 
explicativos e videoconferencias para a resolución de dúbidas, así 
como contacto a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Libro de texto e dixital, Contas de Correo, Aulas virtuais (editoriais), 
Abalarmóbil, Plataforma Webex (videoconferencias), Blog do Centro 
(apuntes, tarefas, vídeos...), Canal de Youtube do Centro, Páxinas Web 
de educación e Material Audiovisual... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos 
dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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CENTRO: ASUNCIÓN SARRIA 

CURSO: 4º 
MATERIA: Tecnoloxía da Información e Comunicación (TIC) 
DEPARTAMENTO: Matemáticas e Ciencias 
DATA: 12-05-2020 
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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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.4 
- Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador,  as súas 
características técnicas e as conexións entre eles. 
 

B3.1   B3.2 

- Elabora e maqueta documentos de texto con aplicación informáticas que facilitan a 
inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades 
  de deseño, e interactúa con outras características do programa. 
 

B3.5 

- Integra elementos multimedia,  imaxe e texto na elaboración de presentacións, 
adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai 
dirixido. 
 

B4.1   B4.2 
- Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados. 
 

B1.2 
- Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais.  
 

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se poidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración, 
participación en videoconferencias (sempre que as condicións persoais o 
permitan) 

Instrumentos: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e forma, que as 
tarefas entregadas ou as probas realizadas, teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das tres 
avaliacións, tendo enconta que a nota da terceira será a media das notas 

obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata un punto 
en función do traballo realizado durante este período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro farase unha proba escrita si as condicións sanitarias o 

permiten, que buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

trimestre e parte do segundo trimestre (ata os contidos avaliados antes do 

estado de alarma), reflexados nos estándares de aprendizaxe do punto 1 

deste documento; e seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se poidera presenciais, 
contestación aos correos que requiran algunha consideración. 

Criterios de cualificación: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e 
forma, ademáis que as tarefas entregadas teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recordo de tarefas vistas en clase. Exercicios resoltos 

e explicados, intercalados coa exposición e explicación teórica de 

contidos. Actividades de reforzo e ampliación, con exercicios 

propostos, ou ben enviados ou mediante libro dixital ou aula virtual 

tamén visualización de vídeos explicativos propios ou enlazados. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta materia todos os alumnos dispoñen de conectividad e tamén  de 
programas para poder realizar as actividades propostas. 

Farase un seguimento individualizado, dende a información da 
proposta de tarefas ata a recollida das mesmas, tamén vídeos 
explicativos e videoconferencias para a resolución de dúbidas, así 
como contacto a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Libro de texto e dixital, Contas de Correo, Aulas virtuais (editoriais), 
Abalarmóbil, Plataforma Webex (videoconferencias), Blog do Centro 
(apuntes, tarefas, vídeos...), Canal de Youtube do Centro, Páxinas Web 
de educación e Material Audiovisual... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos 
dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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: COLEXIO DA ASUNCIÓN 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: IAEE 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIAIS 
DATA: 12-05-2020 
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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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer os intereses as destrezas de autoconciencia, autorregulación 
e motivación asociadas a iniciativa emprendedora e diferenciar os 
requirimentos dos diferentes desempeños laborais: funcionaríao, 
profesionais liberais, profesionais técnicos, académicos, etc., ademais 
de diferenciar as actividades empresariais por sectores.. 

Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación 
propias das persoas con iniciativa emprendedora, e describe a actividade 
dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e benestar 
social.. 

Elaborar un itinerario vital propio considerando a carreira profesional e 
as posibilidades de empleo e autoempleo relacionando coas 
habilidades persoais e intereses e as diferentes alternativas de 
formación técnica e académica ao largo da vida. 

Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 
posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando 
a opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 

 Recoñecer a terminoloxía conceptual da asignatura e do nivel 
educativo e empregala correctamente en actividades orais e escritas do 
ámbito persoal, académico, social ou profesional. 

Conoce y valora que Dios habla a Abraham y Moisés para ser su amigo. 

Relacionar os distintos trámites de posta en marcha dunha empresa 
clasificándoos según a administración onde se realicen e recopilar as 
distintas axudas a  creación de empresas axudándose de medios 
telemáticos 

Identifica as características internas e externas da empresa en proxecto, así 
como os elementos que constitúen o contono específico desta (mercado, 
provedores/as, clientela, sistemas de p r o d u c i ó n e / o u c o m e r c i a l i z 
a c i ó n , almacenaxe, etc.). 

 Relacionar os distintos trámites de posta en marcha dunha empresa 
clasificándoos según a administración onde se realicen e recopilar as 
distintas axudas a  creación de empresas axudándose de medios 
telemáticos 

Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a actividade 
que se vaia desenvolver, o número de emprendedores/as, o alcance da 
responsabilidade que se vaia asumir, a complexidade organizativa, a 
dispoñibilidade financeira e a fiscalidade 

Describir actividades de produción e comercialización propias do 
proxecto de empresa creado. 

Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha 
empresa, e distingue as principais partidas relacionadas nun balance de 
situación. 
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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 e cuantitativa do avance individual..  

 

Instrumentos: seguiranse un ou varios destes procedementos sempre que 
sexa posible. 

 Traballos que se solicitarán aos alumnos 

 Exames telemáticos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas avaliacións. A cal se lle poderá sumar ata un punto en 
función do traballo realizado durante este período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba de setembro avaliaránse os criterios anteriormente 
mencionados, ben sexa telemática ou presencialmente segundo a 
situación o requira. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os alumnos entregarán correctamente realizados os traballos que se lles 
encomenden para a superación da materia.  

Criterios de cualificación: 
A cualificación farase tendo en conta que os traballos presentados estean 
completos e correctos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades interactivas. 
 Exercicios do libro de referencia. 
 Visionado de vídeos referentes á materia 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para os alumnos que non dispoñen de conectividade o concello 
posibilitou a solicitude da mesma, polo que nestes intres non 
dispoñemos de alumnado que non a teña. A metodoloxía empregada 
é a telemática, proporcionándolle as actividades antes referidas a 
través da plataforma EspazoAbalar, das aulas virtuais das editoriais e 
do blogue da etapa. Ademáis realízanse videoconferencias semanais 
a través da plataforma proporcionada pola Consellería para que os 
alumnos podan resolver dúbidas que lles xurdan coas actividades 
semanais. 

Materiais e recursos 
Libro de referencia. 
 Actividades interactivas. 
 Vídeos Recursos dixitais de editoriais. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogs do colexio, e os correos electrónicos dos 
profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DA ASUNCIÓN (SARRIA) 
CURSO: 4º 
MATERIA: Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 
DEPARTAMENTO: Matemáticas e Ciencias 
DATA: 12 MAIO 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3     
Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), 
indica o criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar 
e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

B2.1 
Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis 
axeitada para as operacións de suma, resta, produto, división e potenciación. 

B2.1 
Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con 
números moi grandes ou moi pequenos. 

B2.1 
Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financieros, e valora o 
emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

B2.2 
Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e utiliza 
identidades notables. 

B2.2 
Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación da regra de 
Ruffini. 

B3.1 
Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a aplicación 
do teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

B4.1 
Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas funcións (cortes 
cos eixes, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, 
continuidade, simetrías e periodicidade). 

B4.2 
Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades 
axeitadas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se puidera presenciais, contestación 
aos correos que requiran algunha consideración, participación en 
videoconferencias (sempre que as condicións persoais o permitan). 

Instrumentos: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e forma, que as 
tarefas entregadas ou as probas realizadas, teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas das tres avaliacións, tendo en conta que a nota da terceira 
avaliación é a media da primeira e da segunda, a cal se lle poderá sumar 
ata un punto en función do traballo realizado durante este período de 
confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro farase unha proba escrita si as condicións sanitarias o 

permiten, que buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

trimestre e parte do segundo trimestre (ata os contidos avaliados antes do 

estado de alarma), reflexados nos estándares de aprendizaxe do punto 1 

deste documento; e seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Realización de tarefas enviadas telemáticamente, 
realización de probas telemáticas ou si se puidera presenciais, contestación 
aos correos que requiran algunha consideración. 

Criterios de cualificación: Que as tarefas sexan entregadas en tempo e 
forma, ademais que as tarefas entregadas teñan unha calidade que 
superen os mínimos esixidos e descritos na programación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recordo de tarefas vistas en clase. Exercicios resoltos e 

explicados, intercalados coa exposición e explicación teórica de 

contidos. Actividades de reforzo e ampliación, con exercicios 

propostos, ou ben enviados ou mediante libro dixital ou aula virtual 

tamén visualización de vídeos explicativos propios ou enlazados. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta materia todos os alumnos dispoñen de conectividade e tamén  
de programas para poder realizar as actividades propostas. 
Farase un seguimento individualizado, dende a información da 
proposta de tarefas ata a recollida das mesmas, tamén vídeos 
explicativos e videoconferencias para a resolución de dúbidas, así 
como contacto a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Libro de texto e dixital, Contas de Correo, Aulas virtuais (editoriais), 
Abalarmóvil, Plataforma Webex (videoconferencias), Blogue do Centro 
(apuntes, tarefas, vídeos...), Canal de Youtube do Centro, Paxinas Web 
de educación e Material Audiovisual... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma Abalarmóvil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos dos 
profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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CENTRO: COLEXIO DA ASUNCIÓN 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: RELIXIÓN 
DEPARTAMENTO: RELIXIÓN 
DATA: 12-05-2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Descubrir en los relatos de las religiones antiguas la experiencia del 
pecado humano 

Localiza y describe situaciones de pecado descubiertas en los relatos de las 
religiones antiguas 

Memorizar momentos de la historia de David en los que abusa de la 
misión encomendada por Dios 

I d e n t i f i c a y d e s c r i b e comportamientos de la vida del rey David que 
se oponen a la voluntad de Dios.. 

Aprender y recordar historias bíblicas en las que Dios promete el 
Mesías 

Reconstruye y memoriza escenas bíblicas donde Dios hace la promesa del 
Mesías. 

Comprender el significado de algunas parábolas del perdón. 
Analiza, comenta y crea relatos donde actualiza las parábolas del hijo pródigo 
y del fariseo y el publicano. 

Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y los enfermos 
Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por los más 
necesitados y los enfermos, en los textos evangélicos. 

. Comprender y apreciar que, en su pasión y muerte, Jesús está 
cumpliendo la voluntad del Padre. 

Secuencia ordenadamente escenas de la Historia de la Pasión e identifica las 
palabras de Jesús que expresan su relación con el Padre 
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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 e cuantitativa do avance individual..  

 

Instrumentos: seguiranse un ou varios destes procedementos sempre que 
sexa posible. 

 Traballos que se solicitarán aos alumnos 

 Exames telemáticos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas avaliacións. A cal se lle poderá sumar ata un punto en 
función do traballo realizado durante este período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba de setembro avaliaránse os criterios anteriormente 
mencionados, ben sexa telemática ou presencialmente segundo a 
situación o requira. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os alumnos entregarán correctamente realizados os traballos que se lles 
encomenden para a superación da materia.  

Criterios de cualificación: 
A cualificación farase tendo en conta que os traballos presentados estean 
completos e correctos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades interactivas. 
 Exercicios do libro de referencia. 
 Visionado de vídeos referentes á materia 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para os alumnos que non dispoñen de conectividade o concello 
posibilitou a solicitude da mesma, polo que nestes intres non 
dispoñemos de alumnado que non a teña. A metodoloxía empregada 
é a telemática, proporcionándolle as actividades antes referidas a 
través da plataforma EspazoAbalar, das aulas virtuais das editoriais e 
do blogue da etapa. Ademáis realízanse videoconferencias semanais 
a través da plataforma proporcionada pola Consellería para que os 
alumnos podan resolver dúbidas que lles xurdan coas actividades 
semanais. 

Materiais e recursos 
Libro de referencia. 
 Actividades interactivas. 
 Vídeos Recursos dixitais de editoriais. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogs do colexio, e os correos electrónicos dos 
profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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CENTRO: COLEXIO DA ASUNCIÓN 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: HISTORIA 
DEPARTAMENTO: LINGUA E CIENCIAS SOCIAIS 
DATA: 12-05-2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e 
económico  

 Distingue conceptos históricos como  
Antigo Réxime e Ilustración. 

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

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

 Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 
adecuado.  Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario 

Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 

 Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e América 

nos séculos XVIII e XIX. 
 Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 
primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras 

 Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da 

industrialización parcial do país.. 
  Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios económicos en 
España.. 

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

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

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

Diferencia os acontecementos dos procesos nunha explicación histórica, da Primeira Guerra 
Mundial. 

Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución rusa.. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución rusa na súa época e na 
actualidade 

Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes 

do período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e estudar a xerarquía 

causal nas explicacións históricas sobre esta época. 

Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta 
procedencia. 

Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa. 

Coñecer as causas da Segunda Guerra Mundial Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as 
narrativas). 
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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 e cuantitativa do avance individual..  

 

Instrumentos: seguiranse un ou varios destes procedementos sempre que 
sexa posible. 

 Traballos que se solicitarán aos alumnos 

 Exames telemáticos. 

 Exames presenciais. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas avaliacións. A cal se lle poderá sumar ata un punto en 
función do traballo realizado durante este período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba de setembro avaliaránse os criterios anteriormente 
mencionados, ben sexa telemática ou presencialmente segundo a 
situación o requira. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os alumnos entregarán correctamente realizados os traballos que se lles 
encomenden para a superación da materia.  

Criterios de cualificación: 
A cualificación farase tendo en conta que os traballos presentados estean 
completos e correctos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Os alumnos terán que entregar unha serie de traballos proporcionados 
polos profesores, en tempo e forma, cos cales se procederá a poñer a 
cualificación correspondente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades interactivas. 
 Exercicios na aula virtual. 
 Exercicios do libro de referencia. 
 Visionado de vídeos referentes á materia 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para os alumnos que non dispoñen de conectividade o concello 
posibilitou a solicitude da mesma, polo que nestes intres non 
dispoñemos de alumnado que non a teña. A metodoloxía empregada 
é a telemática, proporcionándolle as actividades antes referidas a 
través da plataforma EspazoAbalar, das aulas virtuais das editoriais e 
do blogue da etapa. Ademáis realízanse videoconferencias semanais 
a través da plataforma proporcionada pola Consellería para que os 
alumnos podan resolver dúbidas que lles xurdan coas actividades 
semanais. 

Materiais e recursos 

Libro de referencia. 
 Actividades interactivas. 
 Vídeos Recursos dixitais de editoriais. 
 Aulas virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogs do colexio, e os correos electrónicos dos 
profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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DATA: MAIO 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con 
criterios de seguridade e uso responsable. 

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica información a través de internet empregando 
servizos de localización, comunicación intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxe e 
datos. 

B2.1. Describir os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda e as 
normas que regulan o seu deseño e a súa utilización. 

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. 

B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía axeitada. 
TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas. 
 

B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuíto electrónico e os 
seus compoñentes elementais. 

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por compoñentes 
elementais. 

TEB3.1.2. Explica as características e as funcións de compoñentes básicos: resistor, 
condensador, díodo e transistor. 

B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole na resolución de 
problemas tecnolóxicos sinxelos. 

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole. 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. 

B3.5. Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. 

B5.1. Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática. TEB5.1.1. Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Realización de tarefas enviadas telemáticamente, realización de probas 
telemáticas ou si se puidera presenciais, contestación aos correos que 
requiran algunha consideración, participación en videoconferencias 
(sempre que as condicións persoais o permitan) 
A avaliación farase mediante a media das dúas avaliacións anteriores e  
tendo en conta o compromiso co traballo reflectido durante este período 
de confinamento, este traballo unicamente servirá para mellorar a nota 
obtida. 

Instrumentos: 
Sempre que sexa posible utilizaranse un ou varios dos seguintes 
instrumentos: 
- Probas presenciais 
- Probas telemáticas 
- Traballos 

Cualificación final 
A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 

notas obtidas nas tres avaliacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro farase unha proba escrita si as condicións sanitarias o 

permiten, que buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

trimestre e parte do segundo trimestre (ata os contidos avaliados antes do 

estado de alarma), reflexados nos estándares de aprendizaxe do punto 1 

deste documento; e seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
Non hai alumnos coa materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recordo de tarefas vistas en clase. Exercicios resoltos e 

explicados, intercalados coa exposición e explicación teórica de 

contidos. Actividades de reforzo e ampliación, con exercicios propostos, 

ou ben enviados ou mediante libro dixital ou aula virtual tamén 

visualización de vídeos explicativos propios ou enlazados. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: Farase un seguimento individualizado, 
dende a información da proposta de tarefas ata a recollida das 
mesmas, tamén vídeos explicativos e videoconferencias para a 
resolución de dúbidas, así como contacto a través do correo 
electrónico. 
Alumnado sen conectividade: O Concello de Sarria ofreceuse a dar 
conectividade a todos os alumnos que non dispuxeran dela, polo que non nos 
consta que ningún alumno estea sen servicio. 

Materiais e recursos 

Libro de texto e dixital, Contas de Correo, Aulas virtuais (editoriais), 
Abalarmóbil, Plataforma Webex (videoconferencias), Blogue do 
Centro (apuntes, tarefas, vídeos...), Canal de Youtube do Centro, 
Paxinas Web de educación e Material Audiovisual... 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: CPR NOSA SEÑORA DA ASUNCION SARRIA 
CURSO: 4º ESO 

MATERIA: TECNOLOXÍA 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos 
dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


