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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1 Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en relación coas 
súas características EFB1.1.1.Recoñece 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 xeito básico, tendo en conta os contidos que 
se vaian realizar. 

B3.1 Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da 
intensidade da actividade física, e aplicalos á propia práctica, en relación coa saúde e a alimentación. 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 
dos principais factores da condición física. 

B3.1 Idem. EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da condición física. 

B3.1 Idem. EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, 
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

B3.1 Idem. EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 
dos principais factores da condición física 

B4.1 Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades 
específicas, das actividades fisico deportivas 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas adaptadas, respectando as regras e 
as normas establecidas. 

B4.1 Idem. EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, 
amosando actitudes de esforzo e superación, adecuado á súa idade. 

B1.3  Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico –deportivas como forma de lecer activo 
e da utilización responsable do contorno 

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de actividades físico-deportivas 
axeitadas a súa idade. 

B1.4 Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico- deportivas e 
artístico-expresivas, analizando as características destas e as interaccións motoras que levan consigo, e 
adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento 

 EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de  seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o ciclo, 
tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno non estable 

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. 

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 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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Describe os elementos das obras musicais propostas. 

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

 Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa 
sociedade. 

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

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

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

Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e 
galego 

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

Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para 
elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

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

Avaliación 

Procedementos: Recompilación de tarefas enviadas  
 telemáticamente.  
A través do caderno de clase e das actividades  das Unidades 
Didácticas. 
Contestación aos correos electrónicos de preguntas e dúbidas dos 
alumnos/as. 

  Participación en videoconferencias (sempre que as condicións      
  persoais o permitan). 

Instrumentos:   
Análises de traballo  e tarefas no caderno. 
Tarefas entregadas en tempo e forma. 
Traballo individual con calidade que teñan os mínimos  esixidos na 
programación. 
Seguimento na libreta do profesor. 

 

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 anteriores, tendo en 
conta que a nota da terceira avaliación é a media  da 1º e 2º 
avaliación,  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 e traballos enviadas 
telemáticamente, 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/as 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  

Realizaranse actividades de repaso, reforzo e ampliación con 
exercicios enviados a través do correos electrónico, de  
Abalarmóvil. Visualización de vídeos musicais relacionados 
coas unidades traballadas. Repaso de actividades e tarefas 
traballadas en clase. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Nesta materia todos os alumnos/as 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 

  Libreta e libro de texto do alumno/a 
  Libro Música: Música Primeiro ciclo ESO Editorial Galinova. SL 
  Libro: Orientacións Didáctica do profesor. Editorial Galinova. 
  Libros e enciclopedias de historia da música. 
  Vídeos. 
  Plataforma Webex (videoconferencias). 
  Correo electrónico. 
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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 
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DEPARTAMENTO: LINGUAS ESTRANXEIRAS 
DATA: 10- 05- 20 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO:   CPR NTRA.SR. DE LA ASUNCION 
CURSO:   2º ESO 

MATERIA:   FRANCES 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 6 CENTRO:   CPR NTRA.SR. DE LA ASUNCION 
CURSO:   2º ESO 

MATERIA:   FRANCES 

 

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: 
 
 - Unha tarde nun centro comercial. 
 - Unha comida na casa da avoa. 
 - A enfermidade do noso can. 
 - Unha visita a una tenda de animais. 
- Unha receta de cociña. 

 

               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 vila e os seus servizos, os alimentos, partes do corpo humano e das 
enfermidades, dos animais domésticos e de  compañía e os seus 
habitáculos, dos utensilios de cociña, das cantidades e dos verbos das 
recetas, nomes dos fenómenos metereolóxicos e nomes de parentesco. 
  

 

 
 
 Coñecer e dominar os contidos sintácticos-discursivos. 

Coñece e aplica, con corrección, a gramática traballada: 
 

- Pronombre on e pronomes persoais reflexivos. 
- Chez où à? 
- Il faut. 
- Imperativo afirmativo e negativo. 
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- Verbes: attendre e devoir, boire e descendre, écrire et lire 
- Articles partitifs dans la phrase afirmatif e negatif. 

Particularités des verbes: manger, començer,  préférer, acheter,  
- Adjectifs numéraux ordinaux. 
- Les pronoms personnels COD et COI. 
- Oui, Si, N´est ce pas, Pas de tout 
- Les adverbes de quantité. 
- Les verbes pour indiquer chemin: aller, continuer, passer, tourner, 

e traverser. 
- Combien et combien de; Très, beaucoup, beaucoup de,  
- Le féminin et les adjectifs beau, fou, nouveau et vieux. 
- Le pluriel. 

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: 
 
  - Falar por teléfono, concertar unha cita e dar ou negar un permiso. 
  - A alimentación e como ofrecer unha cousa a alguén. 
  - Preguntar por una dirección e indicar onde está e preguntar e dicir a 

idade. 
  - Preguntar e indicar un prezo e disculparse ou aceptar disculpas. 

 
          Presentar os traballos atendendo ás calidades dos manuscritos. 

 

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

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. 

PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións 
sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e 
coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de 
seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou 
prevención de riscos nunha excursión). 

B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas 
que conteñan instrucións, indicacións e 
información básica referida a necesidades 
inmediatas ou de carácter educativo ou 
ocupacional moi básico, de estrutura moi sinxela, 
especialmente se contan con apoio visual. 

PLB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas 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 e ocupacional moi 
básico. 

B3.4. 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. 

PLB3.4. Comprende correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro estándar na que, de 
xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se 
describan persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais 
ou imaxinarios; se expresen sentimentos, desexos e 
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese 

• B3.6. Ler con certa autonomía textos 
adaptados de certa lonxitude adecuados 
á idade, aos intereses e ao nivel escolar.   PLB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de 

ficción adaptados para o seu nivel 

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, 
ou pondo una idea principal en cada parágrafo. 

PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de características 
similares, planifica o texto, elabora un borrador, 
corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, 
obxectos e persoas, e narrar de xeito lineal feitos 
e experiencias sinxelas, así como expor 
información básica e previamente preparada 
relacionada con temas cotiáns ou con materias 
do currículo. 

PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións. 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se 
solicite información persoal relativa a actividades 
diarias, intereses (deportes, música, etc.), gustos, 
etc. 

PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves 
en soporte impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, relacionados con 
actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese persoal, ou sobre temas de actualidade de 
especial relevancia e facilmente comprensibles para a 
súa idade, respectando as convencións e as normas 
de cortesía, tamén cando se utilizan as redes sociais 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes 
soportes con información, instrucións e 
indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social, se intercambia 
información sobre si mesmo/a e a súa vila (por 
exemplo), se describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais (por exemplo, 
unhas vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou modificación dunha 
invitación ou duns plans) e se expresan opinións de 
xeito sinxelo. 

B5.2, Aplicar á comprensión e á produción de 
textos escritos as normas ortográficas básicas da 
palabra e da oración. 

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente 
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico 
propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas reais ou simuladas. 

PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e 
escrito básico e suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   3 6
CENTRO:CPR NOSA SEÑORA DA ASUNCION 

CURSO:2º ESO 
MATERIA:LINGUA INGLESA 

   



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)

IInstrumentos: 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. 

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 
Apuntes e recursos interactivos e audiovisuais ná páxina 
web 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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ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
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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

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e 
crítica  de textos. LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de 

lectura en función do obxectivo e o tipo de texto. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos 
en diferentes formatos e soportes. 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e 
deduce informacións ou valoracións implícitas. 

B2.4. Aplicar progresivamente as estratexias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, 
enlazando enunciados en secuencias lineais 
cohesionadas e respectando as normas gramaticais e 
ortográficas. 

B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e 
formatos, en relación co ámbito de uso.  LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e 

familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos 
modelo. 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e 
as súas normas de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos orais e escritos, e para 
a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos 

LCLB3.1.2. 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 

B3.5. Identificar os conectores textuais e os 
principais mecanismos de referencia interna 
presentes nos textos, recoñecendo a súa función 
na organización do contido do discurso. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores 
textuais (de adición, contraste e explicación) e os 
principais mecanismos de referencia interna, 
gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), e valora a súa función na organización 
do contido do texto. 

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 afeccións, amosando interese pola lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos 
seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. 

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en 
todas as súas vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como instrumento de lecer e 
diversión que permite explorar mundos diferentes 
aos nosos, reais ou imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   3 7
CENTRO:CPR NOSA SEÑORA DA ASUNCION 

CURSO:2º ESO 
MATERIA:LINGUA ESPAÑOLA 

   



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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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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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. 

Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha 

fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de 

problemas. 

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. 

 

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 
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. 

Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha 
fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de 
problemas. 
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Utiliza a notación científica, valora o seu uso para simplificar cálculos e representar 

números moi grandes. 

 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 de outros 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. 

Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e leis xerais 

que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrico para expresalos, comunicalos, e 

realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e 

operar con expresións alxébricas. 

Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou 

descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións 

alxébricas, e opera con elas. 

Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para 

transformar expresións alxébricas. 

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. 

Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da circunferencia e 
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o círculo. 

Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco e a área 

dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas xeométricos. 

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. 

Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou razón de 

semellanza e a razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos 

semellantes. 

Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de 

superficies e volumes de figuras semellantes. 

Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros 

contextos de semellanza. 

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. 
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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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CENTRO: ASUNCIÓN SARRIA 

CURSO: 2º  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        B5.6  

 

 Comprende e sabe facer un comentario de texto. 

 

B1.1   B5.4 
 Produce textos sinxelos segundo 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 
 Clasifica e explica a oración e as súas modalidades. 

 

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

 

B5.5 
 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. 
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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 

B1.3     
Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, 
o Sistema Internacional de Unidades para expresar os resultados. 

B2.1 
Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, e 
utiliza estas últimas para a caracterización de substancias. 

B2.2 Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 

B2.2 
Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

B2.4 
Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias puras e 
mesturas, e especifica neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, 
heteroxéneas ou coloides. 

B3.1 
Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función 
de que haxa ou non formación de novas substancias. 

B3.2 
Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas 
interpretando a representación esquemática dunha reacción química. 

B4.2 
Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de 
velocidade media. 

B4.1 
Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 

B4.6 
Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a 
partir da relación entre esas dúas magnitudes. 
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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... 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: CPR NOSA SRA. DA ASUNCIÓN 
CURSO: 2ºESO 
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: COLEXIO DA ASUNCIÓN 

CURSO: 2º 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 

 Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con este 
deseo de felicida 

Lee y comprende el relato bíblico del Paraíso. 

Entender el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con la 
humanidad. 

Identifica y representa gráficamente los dones que Dios hace al hombre en la 
creación 

Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos. 
Conoce, memoriza y reconstruye relatos bíblicos de la acción de Dios en la 
historia. 

Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios Padre: p 
r o t e c c i ó n , c u i d a d o y acompañamiento 

A s o c i a e x p r e s i o n e s y comportamientos de los Patriarcas en los 
relatos bíblicos a través de recursos interactivos. 

Aprender el significado del tiempo de Adviento. Identifica los signos de Adviento como tiempo de espera. 

Identificar el significado profundo de la Navidad. 
Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre en la actitud y palabras 
de los personajes el valor profundo de la Navidad 
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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: 2º 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 

  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. 

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

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

Explicar a organización feudal e as súas consecuencias Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños 

Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus 
aspectos socioeconómicos, políticos e culturais. 

 

Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior 
 
Explica a importancia de  
Al-Andalus na Idade Media 

Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns 
na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 

Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. Describe características da arte románica, gótica e islámica 
Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas 
características xerais.. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego. 

Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman 
o espazo xeográfico español e galego. 

Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imaxes 

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

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

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

Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación 
urbana no mundo. 

Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e 
dinámica, e ás súas migracións e políticas de poboación 

Explica as características da poboación europea. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DA ASUNCIÓN  
CURSO: 2º 
MATERIA: Tecnoloxía 
DEPARTAMENTO: Matemáticas e Ciencias 
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 
Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante 
o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

B1.2  
Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do 
prototipo. 

B2.1 
Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos , 
mediante esbozos e empregando criterios normalizados de acotación e escala. 

B3.1 Describe as características propias dos materiais de uso técnico. 

B4.1 
Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión nos elementos que 
configuran a estrutura. 

B4.2 
Explica a función dos elementos que configuran unha máquina ou un sistema 
desde o punto de vista estrutural e mecánico. 

B4.3 
Deseña e monta circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas, 
zumbadores, motores, baterías e conectores. 
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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. 


