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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1 Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, tendo en conta 

ademais as recomendacións de aseo persoal necesarias para esta 
EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos 
realizados 

B1.1 Idem. EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar, 
seguindo as orientacións dadas 

B3.1Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade fìsica saudable, e recoñecer os 
mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a mellora da sua saúde. 

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 
da condición física 

B3.1 Idem. EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas 
saudables, e lévaas á práctica 

B3.2 Desenvolver as capacidades físicas básicas mais salientables desde a perspectiva da súa saúde de 
acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de 
autoesixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Iníciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

B3.2 Idem. EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás 
súas posibilidades. 

B1.3 Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo 
e de utilización responsable do contorno próximo. 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu contorno próximo para a realización de actividades 
físicodeportivas 

B1.5 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, 
analizar e seleccionar información salientable, elaborando documentos propios, e facendo exposicións e 
argumentacións destes adecuados a súa idade.   

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais propios 
adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado  do proceso de procura, 
análise e selección de información 
salientable 

  

  

  

  

  

  

  
 

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 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 ,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... 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos 
e soportes. 
 

. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, 
comprendendo as relacións entre elas. 
 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co 
ámbito de uso. 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 
todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e 
ás propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

Identifica as características da lírica popular e culta. Domina os 
coñecementos da métrica e aplícaos. 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

Comprende o sentido global de diálogos espontáneos ou planificados, 
identificando a información relevante, o tema , a intención comunicativa e as 
estratexias de cohesión textual. 

 B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten 
desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 

B2.2. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en 
papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 
 

 Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 
 

B3.2. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas para conseguir unha comunicación eficaz. 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e 
alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de 
textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais 

 B3.1. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: 
substantivo, adxectivo, determinante, pronome, verbo, adverbio, 
preposición, conxunción e interxección. 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co 
ámbito de uso. 
 

 Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e 
social, imitando textos modelo. 
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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 
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: 
 
Non hai alumnos coa materia pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Lectura dos temas do libro e realización dalgún dos exercicios 
correspondentes aos contidos deses temas tanto en papel como 
na aula virtual, actividades propostas no blog e en diversas páxinas 
web , visualización de vídeos educativos e todas aquelas 
actividades que consideremos adecuadas para a consecución dos 
estándares imprescindibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

    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. Para aqueles 
alumnos que non dispoñan de conectividade ofreceranse 
alternativas como traballo no libro en papel ou  actividades que se 
adapten á súa situación persoal. O centro ofrece ordenadores de 
préstamo e o concello conexión a internet a todas as familias que 
o necesiten. 

       

. 

Materiais e recursos 

 Libro de texto do alumno/a  

 Material didáctico 

 Fichas de reforzó e ampliación da unidade 

 Actividades e recursos dixitais 

 Blog do centro. 

 Aula virtual Santillana. 
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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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e traducir un texto de francés a castelán. 
 

   
Entende o significado dun texto que trata sobre: 
 
- A volta ao colexio. 
- Materias escolares e orixe dos alumnos. 
- Unha chamada telefónica. 
- Conversa nunha tenda de roupa. 
- Actividades deportivas. 

 

               Saber facer un comentario dun texto dado. 
 

 
Responde a preguntas sobre un texto escrito traballado e utiliza os 
patróns gráficos, ortográficos e os acentos, con corrección. 
 

              Coñecer e empregar o léxico estudado. 

 
Coñece e emprega o léxico básico de: 
 
 A aula, o material escolar, a xornada escolar, descrición de persoas, a 
vestimenta e os complementos, as cores, o deporte, o alfabeto, os 
números ata cen, os días da semana, os meses do ano e as horas. 
 

 

 
 
 Coñecer e dominar os contidos sintácticos-discursivos. 

 
Coñece e aplica, con corrección, a gramática traballada: 
 

- Pronomes persoais átonos e tónicos. 
- Artigos definidos, indefinidos e contractos. 
- Formación do feminino e do plural. 
- Presente de indicativo e imperativo dos verbos avoir, être e verbos 

do 1º grupo. 
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- Forma negativa e interrogativa.  
- Os adxectivos posesivos e demostrativos.  
- Presente de indicativo e imperativo do verbo do 2º grupo (finir) e dos 

verbos do 3º grupo (faire, pouvoir, mettre, prendre e sortir) 
-  Il + être.   Il y a…  
- Qui est-ce? C´est, Ce sont… 
- Qu´est-ce que c´est?  C´est, Ce sont… 
- Pourquoi? Parce que… 

 

Comunicarse por escrito en lingua francesa, cun nivel moi 
básico. 
 

 Sabe escribir en francés: 
 
 Palabras, frases ou textos sinxelos, empregando os conceptos 
gramaticais e o léxico traballado. 
 

Relacionar textos e ilustracións e completar actividades sobre o 
léxico e a gramática traballada. 
 

 

 Relaciona textos con ilustracións e completa actividades sobre: 
 
  - A idade, a nacionalidade, as preferencias, o horario e as materias 
escolares. 
  - Fórmulas para presentarse, despedirse, preguntar ou dialogar, 

responder ao    teléfono, invitar a alguén, pedir e dar explicacións. 
  - Reproducir as letras do alfabeto, os números, os meses do ano e o 

acento ortográfico. 
  - A posesión, ofrecer axuda e indicar a hora. 

 
Presentar os traballos atendendo ás calidades dos manuscritos. 

 

  Presenta as actividades con: 
 Claridade, orde, limpeza, caligrafía lexible e corrección ortografica. 

 



 
 

   

 

 

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: 
 Empregaranse, sempre que sexa posible, un ou varios destes 
instrumentos:  

- Análise dos traballos asignados diariamente. 
- Probas de avaliación telemáticas ou presenciais. 
 

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: 
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 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 Consellería, 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. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmóbil. 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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 Identificar os elementos configuradores da imaxe 
EPVAB1.1.1 Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano, 
analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións gráfico plásticas propias 
e alleas 

B1.2 Experimentar coas variacións formais do punto, o plano e a liña 
EPVAB1.2.2 Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, 
aplicándoos de forma libre e espontánea. 

B1.3 Expresar emocións utilizando distintos elementos configurativos e 
recursos gráficos: liña, puntos, cores, texturas, claroscuros, etc. 

EPVAB1.3.1 Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, 
violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando diversos 
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.) 

B1.7 Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico – 
plásticas secas, húmidas e mixtas: témpera, lapis de grafito e de cor; 
colaxe. 

EPVAB1.7.1 Utiliza con propiedade as técnicas gráfico – plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

EPVAB1.7.5 Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

EPVAB1.7.6 Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de 
forma responsable co medio e aproveitando as súas calidades gráfico - 
plásticas. 

B2.3 Analizar e realizar cómics aplicando os recursos adecuadamente. 
EPVAB2.3.1 Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, 
globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 

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

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

B3.2 Construír distintos tipos de rectas, utilizando a escuadra e o 
cartabón, despois de repasar previamente estes conceptos. 

EPVAB3.2.1 Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, 
que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra e cartabón con suficiente 
precisión. 

B3.5 Comprender o concepto de ángulo e bisectriz e a clasificación de 
ángulos agudos, rectos e obtusos. 

EPVAB3.5.1 Identifica os ángulos de 30°, 45°, 60°e 90° na escuadra e no 
cartabón. 
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B3.7 Estudar o concepto de bisectriz e o seu proceso de construción. EPVAB3.7.1 Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera con regra e compás. 

B3.9 Trazar a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e 
tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

EPVAB3.9.1 Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e 
tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 

B3.18 Clasificar os polígonos en función dos seus lados, recoñecendo os 
regulares e os irregulares. 

EPVAB2.18.1 Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, 
diferenciando claramente se é regular ou irregular. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
De maneira telemática se lle enviarán os alumnos prácticas de repaso e 
reforzo que inclúan os estándares de aprendizaxe anteriormente citados, 
así como materiais e recursos que lles permitan realizar ditos traballos 
prácticos. Levarase un seguimento dos mesmos e reforzaranse aqueles  
estándares que reflictan máis problema. 
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 

Farase unha avaliación extraordinaria nos primeiros días do mes de 
setembro, para aqueles alumnos que non acadaran os mínimos esixibles 
en xuño. Poderá ser presencial ou telemática dependendo da situación na 
que nos encontremos. 
Realizarase unha proba  con varias prácticas que inclúan os aspectos máis 
básicos e relevantes do primeiro e segundo trimestre (ata os contidos 
avaliados antes do estado de alarma). 
A cualificación da proba será a suma da puntuación acadada nas 
diferentes composicións, a nota final aproximarase no redondeo a 
números naturais, á nota inmediatamente superior, cando na media o 
primeiro decimal sexa estritamente maior que cinco. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 Non hai alumnos coa materia pendente 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: CPR NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN SARRIA 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: EPVA 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recuperación: Se enviará aos alumnos con algunha das 
avaliacións anteriores suspensas prácticas de recuperación que se terán en 
conta para a recuperación de dita avaliación. 
Actividades de repaso e reforzo: Serán actividades encamiñadas a recordar 
os contidos dados e reforzalos. 
Actividades de ampliación: estas actividades estarán encamiñadas a ver 
algúns dos contidos fundamentais que non quedaron afianzados, e que 
permitirán o alumnado ter unha base sobre os mesmos nos próximos cursos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade:  As prácticas iranse presentando e colgando 
no blogue de secundaria do centro. O mesmo tempo mediante abalarmobil, 
farase partícipes as familias da existencia de ditas actividades.  
O seguimento das actividades farase a través do correo electrónico da 
profesora facilitado, de maneira que se farán comentarios, correccións ou 
simplemente apuntes sobre o traballo realizado, que axude os alumnos a 
afianzar os coñecementos. 
Cando a profesora o considere necesario organizará reunións ou clases a 
través de webex para aclarar dúbidas ou asentar os coñecementos expostos 
por outros medios. 
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 

- Blogue de secundaria 
- Vídeos 
- Presentacións 
- Imaxes representativas 
- Correo electrónico 
- Video conferencias e reunións. 
- Páxinas web de educación 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: CPR NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN SARRIA 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: EPVA 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

• B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun rexistro estándar ou 
informal, utilizando adecuadamente os 
recursos máis básicos de cohesión e de 
coherencia, e as convencións 
ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis comúns, cun control 
razoable de expresións e estruturas 
básicas e sinxelas, e un léxico de uso 
frecuente para a súa idade e o seu nivel 
escolar. Tomar notas e escribir mensaxes 
moi breves e sinxelas a partir dunha 
información moi sinxela e predicible.  

PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, 
por exemplo, unha enumeración de actividades ou 
tarefas moi habituais, listas de compras, traxecto 
habitual etc.; e textos que expresen sentimentos 
básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, 
etc.  

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves e de estrutura simple (por 
exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos 
convencionais propios de cada tipo de texto, 
identificando as ideas pertinentes e necesarias, 
pondo una idea principal en cada parágrafo, etc.). 

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, uso dos 
coñecementos previos sobre o tema, inferencia 
de significados polo contexto, por comparación de 
palabras ou frases similares nas linguas que xa 
coñecen, etc.), para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto. 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, e segue instrucións básicas e 
predicibles para a realización de actividades e normas 
de seguridade (por exemplo, nun centro docente, un 
lugar público ou unha zona de lecer). 

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, 
posts e chats en redes sociais), en situacións reais ou 
simuladas, nas que dá e solicita breve información 
sobre citas, preferencias e sentimentos, relacionadas 
con actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

•  B3.3. Identificar e interpretar palabras e 
enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de 
comunicación significativas para a súa 
idade e o seu nivel escolar, coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, sobre 
temas variados e outros relacionados con 
outras materias do currículo.  

PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de publicacións propias da súa 
idade ou de internet, formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos 
ámbitos persoal e educativo. 

•  B3.4. Identificar a información esencial, 
os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves, 
sinxelos e ben estruturados, escritos nun 
rexistro informal ou estándar, que traten 
de asuntos cotiáns, de temas coñecidos 
e previsibles de interese ou relevantes 
para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de 
uso común e habitual.  

PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a 
realización dunha tarefa en narracións breves moi 
sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, 
dicionarios, catálogos, etc. 

•  B3.5. Identificar información persoal 
básica (descrición física, data e lugar de 
nacemento, idade e sexo, estado civil, 
orixe e nacionalidade, profesión, gustos, 
etc.) e no ámbito público, presentada ou 
solicitada en cartas, formularios, fichas, 
cuestionarios, anuncios, etc.  

PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, 
horarios, datos ou preguntas relativas á información 
persoal, etc.) de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese. 

• B3.6. Ler con certa autonomía textos 
adaptados de certa lonxitude adecuados 
á idade, aos intereses e ao nivel escolar. 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados 
(por exemplo, en lecturas para a xente nova) de 
historias de ficción. 
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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. 
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao 

seu nivel. 
Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, expresándose de xeito correcto 
tanto oralmente como por escrito. 

Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e utilizala para 

formar unha opinión propia, expresarse con precisión e argumentar sobre problemas 

relacionados co medio natural e a saúde. 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando diversos soportes. 

Utiliza a información de carácter científico para formarse unha opinión propia e argumentar 
sobre problemas relacionados. 

Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do Universo, e a formación e a evolución 
das galaxias. 

Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do Universo, e a formación e a evolución das 
galaxias. 

Expor a organización do Universo e do Sistema Solar, así como algunhas das 
concepcións que sobre este sistema planetario se tiveron ao longo da historia. 

      Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e describe as súas características 
xerais. 

Relacionar comparativamente a posición dun planeta no sistema solar coas súas 

características. 
       Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten o desenvolvemento da 

vida nel, e que non se dan nos outros planetas. 

Localizar a posición da Terra no Sistema Solar. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 

Establecer os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e relacionalos coa existencia do 
día e a noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 

Interpreta correctamente en gráficos e esquemas, fenómenos como as fases lunares e as 
eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e a distribución nas 
grandes capas da Terra. 

Describe as características xerais da codia, o manto e o núcleo terrestre, e os materiais que os 
compoñen, e relaciona esas características coa súa situación. 

Recoñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos 

Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre elas e sobre os 
métodos empregados para a súa obtención. 

Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións 

Analizar as características e a composición da atmosfera, e as propiedades do 
aire. 

Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 

Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes principais en relación coa súa 
orixe. 

Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas que sustetan o papel protector da 
atmosfera para os seres vivos.  

Describir as propiedades da auga e a súa importancia para a existencia da vida. 
Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación coas súas consecuencias para o 
mantemento da vida na Terra. 

Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o ciclo da auga e o uso que 

fai dela o ser humano. 
Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de estado de agregación. 

Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características morfolóxicas 
principais dos grupos taxonómicos. 

Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as plantas máis comúns co seu grupo taxonómico. 

Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos e identificar os 
principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as plantas máis 
comúns. 

Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes grupos, e salienta a súa 
importancia biolóxica. 

Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. 
Recoñece exemplares de vertebrados, e asígnaos á clase á que pertencen. 

Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen. 
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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: 
Análise de traballos asignados diariamente. 
Probas de avaliación. 

Cualificación final 

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

avaliacións anteriores. 

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 virtuais 
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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 e os demais sistemas que se 
están a empregar ata o momento, páxina web do colexio, blogues 
dos distintos departamentos, correo electrónico... 

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 
Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, 
contexto del problema). 

Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 

(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 

Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de 

interese. 

 

Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático: 

identificando o problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os 

coñecementos matemáticos necesarios. 

 

Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e porcentaxes 
sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, transformar e 
intercambiar información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e 

utilízaos para representar, ordenar e interpretar adecuadamente a información 

cuantitativa. 

 

Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as 

operacións elementais e as potencias de expoñente natural aplicando correctamente 

a xerarquía das operacións. 

 

    Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, 

con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 

ou medios tecnolóxicos utilizando a notación máis adecuada e respectando a 

xerarquía das operacións. 

 

Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver 

problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios 

tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos 
de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a 
comprensión do concepto e dos tipos de números. 

Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as 

regras básicas das operacións con potencias. 

 

     Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores 
primos números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas 
contextualizados.  

     Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou 
máis números naturais mediante o algoritmo adecuado e aplícao problemas 
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contextualizados. 

Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número enteiro 
comprendendo o seu significado e contextualizándoo en problemas da vida real. 

Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais coñecendo o 
grao de aproximación e aplícao a casos concretos. 

Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar 

números moi grandes. 

Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha 

fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de 

problemas. 

Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 
combinadas como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, 

con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 

ou medios tecnolóxicos utilizando a notación máis adecuada e respectando a 

xerarquía das operacións. 

Utilizar a linguaxe alxébrico para simbolizar e resolver problemas mediante a 
formulación de ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas de ecuacións, 
aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos e contrastando 
os resultados obtidos. 

Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número (ou números) é (son) 

solución da mesma. 

Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro 

e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta o resultado obtido. 

 

Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da 
constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter 
elementos descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en 
situacións da vida real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes 
directa ou inversamente proporcionais 

Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de 

conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en 

situacións cotiás. 

 

Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e propiedades 

características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto 

físico, e abordar problemas da vida cotiá. 

 

Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares: 

ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc. 

 

Define os elementos característicos dos triángulos, trazando os mesmos e 

coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos 

seus lados como aos seus ángulos. 

 

Clasifica os cuadriláteros e paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os seus 

lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e 

diagonais. 
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      Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da 

circunferencia e o círculo. 

 

Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría 

analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, áreas e ángulos 

de figuras planas, utilizando a linguaxe matemática adecuado expresar o 

procedemento seguido na resolución. 

 

    Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos 

de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas e 

as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

 

Recoñecer o significado aritmético do Teorema de Pitágoras (cadrados de 

números, ternas pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados 

construídos sobre os lados) e empregalo para resolver problemas 

xeométricos. 

 

      Comprende os significados aritmético e xeométrico do Teorema de Pitágoras e 

utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do teorema 

construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo rectángulo. 

 

      Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na 

resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou 

en contextos reais. 
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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: 
Análise de traballos asignados diariamente. 
Probas de avaliación. 

Cualificación final 

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

avaliacións anteriores. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

  Na proba de setembro avaliaranse 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. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: CPR NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN 
CURSO:1º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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 virtuais 
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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 e os demais sistemas que se 
están a empregar ata o momento, páxina web do colexio, blogues 
dos distintos departamentos, correo electrónico... 

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: 1º 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  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1          

 

 Comprende, interpreta e produce textos sinxelos segundo a forma do discurso e a 
intención comunicativa. 

 

B1.1   B5.4 

 Reten información e reconoce a idea principal e as ideas secundarias de: 
Un texto narrativo, a súa estrutura e as súas características. 

 

B3.4 
 Recoñece e corrixe erros ortográficos das letras e dos sons e da ortografía natural  en 

textos escritos propios e alleos. 

 

B3.6 

 Recoñece e explica os morfemas e a formación das palabras. 
 

 

B3.6 
 Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais. 

 

B5.6 
 Diferenza textos dos tres grandes xéneros a partir das súas características. 

 

B4.3 
Analiza a súa práctica lingüística e valora a importancia de contribuír á normalización social da 
lingua. 
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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. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DA ASUNCIÓN (SARRIA) 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: IDENTIDADE DIXITAL 
DEPARTAMENTO:  
DATA: 12 MAIO 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 Identifica as diferenzas básicas que existen entre os conceptos identidade persoal, 
identidade social e diversidade humana e pon exemplos da vida cotiá. 

B1.1 
Recoñece e valora o poder que posúe para construír a súa propia identidade e 
exemplifícao coa creación dunha batería colaborativa de propostas a través da súa 
recollida nun único documento. 

B1.5 Investiga que entidades se ocupan da salvagarda dos dereitos humanos en todo o 
mundo. 

B1.6 
Sinala e comenta a importancia dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar, 
á propia imaxe e ao segredo de comunicacións. 

B1.10 
Investiga sobre as novas formas de compartir coñecemento na rede a través de 
licenzas de Cultura libre e presenta conclusións en diferentes soportes. 

B1.12 Identifica o concepto de fenda dixital e pon exemplos tirados da vida cotiá. 

B1.12 Elabora de xeito colaborativo un decálogo con medidas que contribúan á redución da 
fenda dixital. 

B2.1 
Explica o concepto de identidade como unha realidade dinámica e cambiante que 
suxeita á permanencia do rastro dixital. 

B2.1 
Identifica prácticas dixitais habituais que ilustran esta relación (proxección da imaxe, 
exposición da vida real na vida dixital...) e toma conciencia sobre a transcendencia 
dos nosos actos na rede. 

B2.2 
Identifica o rastro dixital de acción cotiás de uso da rede a través de exemplos reais 
ou ficticios. 

B2.3 
Identifica os trazos físicos, emocionais, sociais, intelectuais, espirituais... que 
proxectamos na vida cotiá e cotéxaos con aqueles que proxectamos nas redes. 

B2.5 
Relaciona os conceptos de marca persoal e identidade dixital atendendo ao tipo de 
influencia que a marca persoal pode ter sobre a propia identidade persoal.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de tarefas enviadas telemáticamente e 
contestación aos correos que requiran algunha consideración. 

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 

(ata esta data, 
non hai ningún 

alumno con esta 
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. 

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, se fora 
necesario, así como contacto a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Contas de Correo, 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 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: RELIXIÓN 
DEPARTAMENTO: RELIXIÓN 
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 

 Reconocer la relación intrínseca que existe entre Dios y el hombre. 
Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos que el hombre es capaz de 
hablar con Dios. 

Conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios. Expresa con palabras propias el asombro por lo que Dios hace 

 Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre. Conoce y valora que Dios habla a Abraham y Moisés para ser su amigo. 

Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de 
Jesús 

Nombra y secuencia representaciones gráficas de los momentos esenciales de 
la pasión, muerte y resurrección de Jesú 

Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su 
amor por los hombres en la vida de Jesús 

Nombra y asocia, lugares y acontecimientos importantes de la vida de Jesús. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: COLEXIO DA ASUNCIÓN 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DEPARTAMENTO: LINGUA 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 
 Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos da terra e a 
existencia das estacións e do día e da noite, e comprender a súa importancia na 
distribución dos climas e da Biota 

Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 
zonas bioclimáticas do planeta. 

Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando 
datos de coordenadas xeográficas. 

Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas 

Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo Explica as características do relevo europeo. 
Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas características 
xerais 

Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 
importantes 

Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas características 
xerais 

Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 
océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas monta-ñosas 
principais 

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

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

Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos 
históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución 

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos 

Entender o proceso de hominización Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 
Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas como 
estas Distingue etapas dentro da historia antiga 

Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos en que 
se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico 

Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 
características básicas da vida en cada un. 

Coñecer algunhas características da vida humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico 

Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como os 
diversos imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto.  Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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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. 


