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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.3.Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo 
e de utilización responsable do contorno. EFB1.3.2. Respecta o contorno e valora como un lugar común para a realización de actividades físico-deportivas 

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da intensidade 
da actividade física, aplicándoos a 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 
de diferentes factores da condición física 

B3.2 Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas capacidades persoais e dentro das marxes da 
saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando 
os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

B3.2. Idem. EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención 
de lesións 

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 (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información 
salientable. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais utilizando os fundamentos técnicos e habilidades 
específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado 

B4.1 Idem. EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, 
amosando acti-tudes de esforzo, autoexixencia e superación 

B1.3.Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo 
e de utilización responsable do contorno EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización de actividades físico-deportivas 

B3.2 Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas capacidades persoais e dentro das marxes da 
saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

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

  

  

  

  

  

  
 

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... 
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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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caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica 
da música (colocación das notas no pentagrama; notas 
adicionais, 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; notas 
adicionais, clave de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, 
etc.). 
 

B1.3  Coñecer os principios básicos dos procedementos 
compositivos e as formas de organización musical. 

Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos 
relacionados cos procedementos compositivos e os tipos formais. 

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

Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa 
evolución ao longo da historia da música. 

B2.4  Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura 
á que pertencen distintas obras musicais, interesándose por 
ampliar as súas preferencias. 

Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, 
comparando e contrastando as novas músicas coñecidas. 

B2.5 Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes 
(gráfica, corporal ou verbal), algúns elementos e formas de 
organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación e variación) dunha obra musical 
interpretada en vivo ou gravada. 

Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. 

B3.3 Relaciona as cuestións técnicas aprendidas coas 
características das épocas da historia musical.  

Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas 
da historia da música correspondentes. 

B3.4 Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da 
historia da música. 

Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as 
tendencias musicais. 

B3.5  Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos 
musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou 
falar de música. 

Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

 
 

 

 

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 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 videos  
   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 3 ESO Editorial Galinova SL 
  Libro: Orientacións Didáctica do profesor. 3 de ESO 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. 



 

 

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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4. Información e publicidade.  
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

CCB1.1.1 - Sinala sobre un mapa o 
marco xeográfico en que se sitúan en 
distintos períodos as civilizacións grega 
e romana, delimitando o seu ámbito de 
influencia, establecendo conexións con 
outras culturas próximas e situando con 
precisión puntos xeográficos, cidades ou 
restos arqueolóxico

CCB1.1.1 - Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico en que se sitúan en distintos 
períodos as civilizacións grega e romana, 
delimitando o seu ámbito de influencia, 
establecendo conexións con outras culturas 
próximas e situando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxico

CCB2.2.1 - Distingue con precisión as 
etapas da historia de Grecia e Roma, 
nomeando e situando no tempo os 
principais fitos asociados a cada unha 
delas.s

CCB2.2.1 - Distingue con precisión as 
etapas da historia de Grecia e Roma, 
nomeando e situando no tempo os 
principais fitos asociados a cada unha 
delas.s

CCB6.4.2Describe a evolución das 
linguas romances a partir do latín como 
un proceso histórico, explicando e 
ilustrando con exemplos os elementos 
que evidencian do xeito máis visible a 
súa orixe común e o parentesco 
existente entre elas

CCB6.4.2Describe a evolución das linguas 
romances a partir do latín como un proceso 
histórico, explicando e ilustrando con 
exemplos os elementos que evidencian do 
xeito máis visible a súa orixe común e o 
parentesco existente entre elas

CCB6.5.1Identifica as linguas que se 
falan en Europa e en España, 
diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e delimita 
nun mapa as zonas onde se utilizan.

CCB6.5.1Identifica as linguas que se falan 
en Europa e en España, diferenciando pola 
súa orixe as romances e as non romances, 
e delimita nun mapa as zonas onde se 
utilizan.

CCB7.1.1Sinala e describe algúns 
aspectos básicos da cultura e a 
civilización grecolatina que perviviron ata 
a actualidade, demostrando a súa 
vixencia nunha e noutra época mediante 
exemplos.

CCB7.1.1Sinala e describe algúns aspectos 
básicos da cultura e a civilización 
grecolatina que perviviron ata a actualidade, 
demostrando a súa vixencia nunha e noutra 
época mediante exemplos.

CCB5.3.1Identifica e explica os papeis 
que desempeña dentro da familia cada 
un dos seus membros, identificando e 
explicando a través deles estereotipos 
culturais e comparándoos cos actuais.

CCB5.3.1Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos 
seus membros, identificando e explicando a 
través deles estereotipos culturais e 
comparándoos cos actuais.
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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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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 Coñecer e aplicar os métodos creativos gráfico – plásticos aplicados 
a procesos de artes plástica e deseño 

EPVAB1.1.1 Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, 
mediante propostas por escrito asustándose aos obxectivos finais. 

EPVAB1.1.2 Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de 
deseño gráfico, deseños de produto, moda e as súas múltiples aplicacións. 

B1.4 Identificar e diferenciar as propiedades da cor luz e a cor pigmento. 
EPVAB1.4.3Realiza composicións abstractas con diferentes técnicas 
gráficas para expresar sensacións por medio do uso da cor. 

B1.5 Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico – 
plásticas secas, húmidas e mixtas. Témpera e lapis de grafito e de cor, 
colaxe. 

EPVAB1.5.1 Utiliza con propiedade as técnicas gráfico – plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

 

B2.1 Identificar os elementos e factores que interveñen no proceso de 
percepción de imaxes. 

EPVAB2.1.1 Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica 
aplicando coñecementos dos procesos perceptivos. 

B2.2 Recoñecer as leis visuais da Gestalt, que posibilitan as ilusións 
ópticas e aplicar estas leis na elaboración de obras propias. 

EPVAB2.2.2 Deseña ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt. 

B2.3 Coñecer os fundamentos da imaxe en movemento e explorar as 
súas posibilidade expresivas. 

EPVAB2.3.1 Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos. 

B2.5 Describir, analizar e interpretar unha imaxe distinguindo os seus 
aspectos denotativo e connotativo. 

EPVAB2.5.1 Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, 
clasificando e describindo os seus elementos. 

B2.6 Analizar e realizar fotografías comprendendo e aplicando os 
fundamentos desta 

EPVAB2.6.2 Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de 
vista, aplicando diferentes leis compositivas. 
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B2.9 Identificar e empregar recursos visuais como as figuras retóricas na 
linguaxe publicitaria. 

EPVAB2.9.1 Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos visuais 
como as figuras retóricas. 

B3.2 Clasificar os polígonos en función dos seus lados recoñecendo os 
regulares o os irregulares. 

EPVA3.2.1 Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco 
lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular. 

B3.8 Estudar os conceptos de simetrías xiros e translacións aplicándoos 
ao deseño de composicións con módulos. 

EPVAB3.8.1 Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de 
módulos. 
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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 
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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 
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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

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

PLEB3.1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións 
de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos 
ou de máquinas, así como instrucións para a 
realización de actividades e normas de seguridade 
(por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou 
unha zona de lecer) 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios 
públicos, mensaxes breves que conteñan 
información, instrucións e indicacións básicas 
relacionadas con actividades e situacións da vida 
cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas ou de internet 
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, 
educativo e ocupacional. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte dixital, 
breves e ben estruturados, escritos nun rexistro 
formal, informal ou neutro, que traten de asuntos 
cotiáns, de temas de interese ou salientables 
para os propios estudos e as ocupacións, e que 
conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico 
de uso común e habitual. 

PLEB3.3. Capta as ideas principais de textos 
xornalísticos breves en calquera soporte, se os 
números, os nomes, as ilustracións e os títulos portan 
gran parte da mensaxe. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados 
de certa lonxitude adecuados á idade, aos 
intereses e ao nivel escolar, seguindo a liña 
argumental, o carácter básico dos personaxes e 
as súas relacións. 

PLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia 
formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemplo, sobre un curso de idiomas 
ou unha compra por internet). 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

B4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos básicos de cohesión, 
as convencións ortográficas básicas e os signos 
de puntuación máis comúns, cun control razoable 
de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de 
uso frecuente. 

PLEB4.1. Escribe correspondencia formal básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, solicitando ou dando a 
información requirida de xeito sinxelo e observando as 
convencións formais e normas de cortesía básicas 
deste tipo de textos. 

B4.2. Coñecer e 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). 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato 
convencional con información sinxela e relevante 
sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, 
nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, 
e sinalando os principais acontecementos de forma 
esquemática. 

B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos 
sinxelos de cohesión textual axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores 
discursivos frecuentes). 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa á súa formación, á súa 
ocupación, aos seus intereses ou ás súas afeccións 
(por exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital, matricularse nun taller, ou asociarse a un club 
deportivo 

B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes 
sociais, textos sinxelos e breves (notas, cartas 
persoais, postais, felicitacións, etc.), que 
conteñan información persoal ou relativa á vida 
cotiá, de primeira necesidade ou do seu interese, 
a partir de modelos previos, usando as fórmulas 
básicas de saúdo e despedida propias do soporte 
utilizado, adaptando a presentación ao tipo de 
texto e usando frases e oracións ben estruturadas 
e cunha orde lóxica. 

PLEB4.4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes 
instantáneas, chats, etc.) onde se fan breves 
comentarios ou se dan instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións da vida 
cotiá e do seu interese. 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de 
ortografía significativas en palabras e expresións 
habituais propias do nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habituais 
propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou 
manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves 
para manter a atención, facer preguntas por 
preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro 
estándar. 
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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. 

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

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

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos escritos propios do ámbito 
persoal e familiar, educativo ou escolar, e social 
(medios de comunicación), identificando a tipoloxía 
textual seleccionada, a organización do contido, as 
marcas lingüísticas e o formato utilizado. 

 B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e 

formatos, en relacionados co ámbito persoal, 
educativo ou relación co ámbito de uso. escolar, e 
social 

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que 
teñen trazos en común, globalizando a información e 
integrándoa en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente, evitando parafrasear 
o texto resumido. 

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, utilizando a 
terminoloxía gramatical necesaria para a 
explicación dos usos da lingua. 

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 

B3.2. Recoñecer e analizar a estrutura das 
palabras pertencentes ás diversas categorías 
gramaticais, para formar palabras. distinguindo as 
flexivas das non flexivas. 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación 
de palabras, distinguindo as compostas, as derivadas, 
as siglas e os acrónimos. 

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), valorando a súa función na 
organización do contido do texto. 

B4.2. Favorecer a lectura e comprensión de obras 
literarias da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas 
aos propios gustos e ás propias afeccións, 
contribuíndo á formación da personalidade 
literaria. 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio 
criterio estético perseguindo como única finalidade o 
pracer pola lectura. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

B4.4. 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. 

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as 
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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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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 
Identificar as etapas necesarias para a creación dun producto tecnolóxico dende a súa 

orixe ata a súa comercializacion, describindo cada unha delas, investigando a súa 

influenza na sociedade e propoñendo melloras tanto dende o punto de vista da súa 

utilidade como do seu posible impacto social. 

Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico, mediante o proceso de resolución 
de problemas tecnolóxicos. 

Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo empregando os recursos 

materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respeto ao medio 

ambente e valorando as condicións do entorno de traballo. 

Elabora a documentación necesaria para a planificación e construción do prototipo. 

Interpretar croquis e bosquexos como elementos de información de productos 

tecnolóxicos. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos. 

Explicar mediante documentación técnica as distintas fases dun producto, dende o seu 

deseño ata a súa comercialización. 
Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas 
propiedades. 

Deseñar e simular circuitos con simboloxía axeitada e montar circuitos con operadores 

elementais. 

Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos. 

Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando lámpadas, 
zumbadores, diodos LED, transistores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 
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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. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: CPR NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN 
CURSO:3º ESO 

MATERIA: TECNOLOXÍA 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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. Para solventar dúbidas 
proporcionóuselles un correo electrónico do profesor. 

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 

B3.1   B3.2    B3.3 
- Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. 
 

B1.2 
- Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos 
nutricionais saudables 
 

B3.15 
- Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio 
e excretor, e o seu funcionamento. 
 

B3.16 
- Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas 
implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 
 

B3.19   B3.20 
- Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas 
causas, cos factores de risco e coa súa prevención 
 

B3.21 
- Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa 
función. 
 

B3.23 
- Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do aparello 
locomotor e coñece a súa estrutura. 
 

B4.6 
- Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser 
relevante. 
 

B4.7 
- Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 
 

B4.11 
- Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 
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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 tres 
avaliacións, tendo enconta que a nota da terceira será a media das notas 

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

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

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

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

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

deste documento; e seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

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

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recordo de tarefas vistas en clase. Exercicios resoltos 

e explicados, intercalados coa exposición e explicación teórica de 

contidos. Actividades de reforzo e ampliación, con exercicios 

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

tamén visualización de vídeos explicativos propios ou enlazados. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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

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

Materiais e recursos 

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

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4   B1.5    B1.6 

- Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente o 
Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os 
resultados correctamente. 
 

B4.1    B4.2 
- Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asocia a 
carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns. 
 

B5.3 
- Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de corrente, 
diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 
 

B5.4 

- Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes 
involucradas a partir das outras dúas, e expresa o resultado en unidades do Sistema 
Internacional. 
 

B4.2 
Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa 
carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas 
gravitatoria e eléctrica  

B4.5 
- Explica os experimentos de Oersted e de Faraday, deducindo que a electricidade e 
o magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno. 
 

B2.6 

- Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas 
moleculares. 
 

B2.7 
- Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, e 
clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula química. 
 

B2.8 
- Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as 
normas IUPAC. 
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B3.1 
- Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular 
e a teoría de colisións. 
 

  

  

  

  

  
 

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

Avaliación 

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

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

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

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

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

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

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

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

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

deste documento; e seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

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

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recordo de tarefas vistas en clase. Exercicios resoltos 

e explicados, intercalados coa exposición e explicación teórica de 

contidos. Actividades de reforzo e ampliación, con exercicios 

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

tamén visualización de vídeos explicativos propios ou enlazados. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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

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

Materiais e recursos 

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

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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CENTRO: ASUNCIÓN SARRIA 

CURSO: 3º ESO 
MATERIA: Lingua Francesa 
DEPARTAMENTO: Linguas Estranxeiras 
DATA: 12-05-2020 
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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2  Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión 

B2.2          
 Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súas 

comunicación 

B3.2 
 Le comprensivamente textos diversos e completa actividades 

sobre eles 

B2.4 
 Produce textos descritivos, narrativos e expositivos da vida cotiá 

e académica 

B3.4 
 Comprende explicacións léxicas, gramaticais ou de uso da 

lingua. 

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

correcta 

B4.2 
 Coñece e aplica estruturas textuais na creación de redaccións 

propias 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

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

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

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

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba de setembro, avaliaranse os criterios anteriormente 

mencionados, ben sexa telemática ou presencialmente, segundo a 

situación o requira. 

Esta proba buscará os aspectos máis básicos e relevantes do primeiro 

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

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

documento; e, seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

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

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

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

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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

Materiais e recursos 

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

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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CENTRO: ASUNCIÓN SARRIA 

CURSO: 3ºESO 
MATERIA: Lingua Galega e Literatura 
DEPARTAMENTO: Linguas e Ciencias Sociais 
DATA: 12-05-2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1         

 

 Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a 
lectura comprensiva e crítica de textos. 

B2.3 
 Comprensión de información relevante en textos para aprender e 

para informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica como 
os de uso cotián (folletos descricións, ins-trucións e explicacións). 

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

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

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

a través da escritura. 

B3.2  Discrimina as diferentes unidades lingüísticas. 

B4.2 
 Uso das normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a elas nos escritos. 

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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: ASUNCIÓN SARRIA 

CURSO: 3º 
MATERIA: Matemáticas  
DEPARTAMENTO: Matemáticas e Ciencias 
DATA: 12-05-2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1     B2.2      
Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), indica o criterio utilizado 
para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 

B2.6 

- Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais 
infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman 
período.    
 

B2.3     B2.4      B2.5 

- Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios 
mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando 
correctamente a xerarquía das operación  
 
 

B2.5 
- Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas simplificando 
os resultados.  
 

B2.9 
- Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá.  
 

B2.9 
- Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha 
suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.  
 

B2.9 
- Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra de 
Ruffini, identidades notables e extracción do factor común.  
 

B1.5 

-  
- Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas. 2ª av 
 

B2.9  B2.10   B2.11    
- Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de 
ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 
 

B2.7  B2.8 
 

- Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma 
dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver problemas. 
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B5.1     B5.2 
- Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da 
táboa elaborada. 
 

B5.7   B5.8 
- Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha 
variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 
 

B5.11  B5.12  

- Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son 
equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou 
árbores, ou outras estratexias persoais. 
 

 
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Avaliación 

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

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

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

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

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

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

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

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

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

deste documento; e seguiranse os criterios de cualificación descritos na 

programación da materia para dita proba. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

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

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recordo de tarefas vistas en clase. Exercicios resoltos 

e explicados, intercalados coa exposición e explicación teórica de 

contidos. Actividades de reforzo e ampliación, con exercicios 

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

tamén visualización de vídeos explicativos propios ou enlazados. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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

Materiais e recursos 

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

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: COLEXIO DA ASUNCIÓN 

CURSO: 3º 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 

 Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de 
Dios 

Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o infeliz. 

Comprender que la elección que hacen Adán y Eva es un rechazo al don 
de Dios. 

Lee, identifica y explica con sus palabras las consecuencias del rechazo de 
Adán y Eva al don de Dios, descritas en el relato bíblico. 

Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del pueblo de 
Israel.. 

Conoce y describe la misión de Moisés en el relato bíblico 

Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios con Israel. 
Conoce el contenido de la Alianza, identifica sus implicaciones y toma 
conciencia del sentido que pueden tener en la vida actual.. 

Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su vida 
pública 

Narra los cambios que el Bautismo introduce en la vida de Jesús 

Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y 
acciones 

2 Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los pecadores. 



 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
  

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 
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CENTRO: COLEXIO DA ASUNCIÓN 

CURSO: 3º 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 a organización administrativa e territorial de España. 

 

 Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, provincias e illas.. 

Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos 
tres sectores, identificando distintas políticas económicas 

Diferencia os diversos sectores económicos europeos. 

 Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do 
sector primario e secundario, e extraer conclusións. 

 Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan estes datos. 

Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos 
Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema 
económico. 

 Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións 

 Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el. 

Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no 
mundo. 

Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de 
lendas e símbolos adecuados. 

Entender os fluxos e os bloques comerciais.  Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 

 Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia 
económica 

Identifica os tipos de turismo e os seus efectos. 

Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións 
Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el. 

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

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

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


