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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 30% 

Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Compe
tencias 
clave 

B1.3. Recoñecer, interpretar e 
avaliar progresivamente a 
claridade expositiva, a adecuación, 
a coherencia e a cohesión do 
contido das producións orais 
propias e alleas, así como os 
aspectos prosódicos e os 
elementos non verbais (acenos, 
movementos, ollada, etc.). 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso 
de produción de discursos 
orais valorando a claridade 
expositiva, a adecuación, a 
coherencia do discurso e a 
cohesión dos contidos.  

CCL 

CAA 

LCLB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe 
non verbal, da xestión de 
tempos e do emprego de 
axudas audiovisuais en 
calquera tipo de discurso. 

CD 

B1.4. Aprender a falar en público, en 
situacións formais e informais, de 
xeito individual ou en grupo. 

LCLB1.4.1. Realiza 
presentacións orais.  

CCL 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR  35% 

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

LCLB2.1.1. Retén 
información e recoñece a 
idea principal e as ideas 
secundarias, 
comprendendo as relacións 
entre elas. 

CCL 

LCLB2.1.2. Entende 
instrucións escritas de 
certa complexidade que lle 
permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e 
nos procesos de 
aprendizaxe. 

CCL 

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

LCLB2.4.1. Escribe textos 
propios do ámbito persoal 
e familiar, escolar ou 
educativo e social, 
imitando textos modelo. 

CCL 



LCLB2.4.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e 
dialogados, imitando 
textos modelo. 

CCL 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35% 

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. 

LCLB3.1.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías gramaticais nos 
textos, e utiliza este 
coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en 
textos propios e alleos. 

CCL 

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. 

CCL 

B3.3. Identificar os conectores 
textuais e os principais 
mecanismos de referencia interna 
presentes nos textos, recoñecendo 
a súa función na organización do 
contido do discurso. 

LCLB3.3.1. 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. 

CCL 

B3.6. Recoñecer e valorar a 
diversidade lingüística, con especial 
atención á realidade do centro 
docnete e do ámbito social do 
alumnado. 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a 
diversidade lingüística do 
seu grupo, do centro 
docente e do seu ámbito 
social próximo. 

CSC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 10% 



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

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. 

CCL 

CCEC 

B4.3. Redactar textos persoais de 
intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

LCLB4.3.1. Redacta textos 
persoais de intención 
literaria a partir de 
modelos dados seguindo as 
convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. 

CCL 

CCEC 

LCLB4.3.2. Desenvolve o 
gusto pola escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os seus 
propios sentimentos. 

CCEC 

CSIE 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
� Realización de actividades de seguimento, recuperación, reforzo e 

ampliación.  
� Corrección de actividades nas clases telemáticas 
� Traballos escritos 
� Exames escritos 

Instrumentos: 
� Probas escritas 
� Lista de cotexo 
� Escala estimativa 
� Traballo sobre documentos textuais 

Cualificación final 

� A nota final calcularase coa media das dúas avaliacións. 
• Tras este cálculo poderase incrementar a media sempre e cando a 
participación nas actividades de seguimento, recuperación, reforzo e 
ampliación fose regular e con unha consecución de resultados positivos 
nun 80%. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non  teñan superado as avaliacións realizarán, en  

setembro,  unha  proba extraordinaria  escrita  e  común  para  todo  o  

alumnado,  que  atenderá  aos mínimos establecidos na programación para 

obter unha avaliación positiva. 

Para poder alcanzar unha avaliación positiva, deberase obter unha 

calificación igual ou superior a 4 no exame. 

Criterios de calificación: 

Proba extraordinaria…………………….60%  

Actividades de recuperación…………….40% 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non hai alumnos coa materia pendente 

Criterios de cualificación:  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

• Durante o 3º trimestre realizáronse actividades de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación que serviron para afianzar os 
aspectos considerados esenciais e que xa foron indicados no 
primeiro apartado do presente documento. 

  Propóñense actividades de comprensión e expresión escrita, 
documentos gráficos, resolución de propostas de tipo ortográfico, 
gramatical, léxico e actividades de demostración da lectura dunha 
obra literaria.  
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• O profesorado aplica unha metodoloxía activa baseada na 
comunicación directa co alumnado e un seguimento do seu proceso 
formativo proporcionando actividades que lle permiten adquirir as 
aprendizaxes competencias imprescindibles. 

O contacto realízase a través dos seguintes medios:  
� Correo electrónico: envío de actividades  
� Plataforma ZOOM de vídeoconferencia: solución de dudas e 

corrección de actividades . 
� Plataforma Edmodo para solución de dudas e envío de 

actividades. 
 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados nas actividades do 3º trimestre son, ademais 
dos libros de texto, documentos textuais, gráficos e audiovisuais 
proporcionados polo profesorado, atendendo aos distintos niveis e 
ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales materiais inciden na 
adquisición das competencias básicas. 
� Recursos fotocopiables 
� Recursos dixitais 

4. Información e publicidade 
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Información ao 
alumnado e ás 

familias 

� Contacto co alumnado:  correo electrónico, a plataforma Zoom, 
a plataforma Edmodo e a páxina web do centro onde está a 
programación semanal. 

 
• Contacto coas familias:  teléfono, plataforma ABALAR, correo 
electrónico e páxina web do centro. 

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 

1º ESO 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral 
de textos orais (noticias de actualidade) e elaborar un resumo. 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos 
sinxelos a resumos 

CCL 
CAA 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais 
sinxelos dos ámbitos social e educativo, e seguir instrucións para 
realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

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

CCL 
CAA 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións 
formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións 
formais ou informais breves. 

CAA 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura 
comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

CCL 
CAA 

LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de 
elementos contextuais explícitos. 

CCL 

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas 

CCL 

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das 
relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado : 
mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e instrucións de uso. 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos 
propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo 
electrónico, normas e instrucións de uso. 

CCL 
CSC 

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de 
comunicación ,especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente os narrativos e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. 

CCL 
CSC 

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos 
adecuados, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

CCL 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos discursivos esenciais para a 
cohesión das ideas: conectores textuais básicos, e concordancias 
dentro do sintagma nominal e dentro do sintagma verbal. 

CCL 
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B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida 
educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións 
sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

CCL 
CD 

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de 
feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

CCL 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na aula 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

CCL 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

CL 

B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa 
cohesión textual. 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa 
cohesión textual. 

CCL 

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías gramaticais, 
utilizar este coñecemento para distinguir erros e diferenciar as flexivas 
das non flexivas. 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

CCL 
CAA 

B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre os mecanismos da cohesión 
textual como a deíxe persoal. 

LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas 
persoais. 

CCL 
CAA 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar os conectores textuais máis comúns 
(sobre todo os temporais e os explicativos). 

LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores 
textuais máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

CCL 
CAA 

B3.9. Coñecer as regras de concordancia e das funcións sintácticas 
principais no seo da oración para elaborar enunciados cun estilo 
cohesionado e correcto. 

LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da oración 
CCL 
CAA 

B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa 
intención comunicativa do emisor. 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relació coa 
intención comunicativa do emisor. 

CCL 
CAA 
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Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun pobo, valora positivamente o plurilingüísmo 
como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a 
lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. CCL 

B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España 
LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos 
individuais. 

CCL 
CSC 

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal 
en relación a eles 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na 
do seu contorno. 

CCL 
CSC 

B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego 
LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e 
clasifica producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que 
pertencen. 

CCL 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos 
tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis 
xerais. 

LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as 
súas diferenzas e similitudes. 

CCL 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos 
tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis 
xerais. 

LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos 
seus trazos característicos máis xerais. 

CCL 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñecer a funcionalidade dos elementos formais básicos 

LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves 
e recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos 

CCL 
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 No curso 1º ESO non hai alumnado con materia pedente. 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo 
solicitado (rexistrado polo profesorado), a presentación de actividades 
escritas e audiovisuais, fichas de prácticas... 

Instrumentos: 

 Os instrumentos de avaliación aplicados son: probas escritas obxectivas, 
táboas de observación, listas de cotexo ou control, elaboración de 
actividades multimedia, traballo sobre documentos gráficos e textuais... 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

A) Alumnos/as coas dúas avaliacións aprobadas. A obtención da 
cualificación final será o resultado de aplicar: 

- Un 40 á nota da 1ª avaliación. 
- Un 60% á nota da 2ª avaliación. 

B) Alumnos/as con unha ou as dúas avaliacións suspensas.  
- Conservarase a nota das partes (da 1ª ou 2ª avaliacións) aprobadas, coa 

nota orixinal. 
- O alumno/a deberá recuperar as partes suspensas (de unha ou das dúas 

avaliacións) mediante a realización de tarefas de seguimento, 
recuperación e reforzo que presentará de forma telemática. 

 Para ambos casos (A e B) poderase incrementar a media, sempre e cando 
a participación nas tarefas/actividades de seguimento, recuperación, 
reforzo e ampliación (realizadas de forma telemática durante a 3ª 
avaliación), fose regular e con unha consecución de resultados positivos 
nun 80%. 

 Se a situación sanitaria o permite, realizaranse probas extraordinarias 
escritas presenciais no centro educativo para aqueles alumnos que non 
conseguiron recuperar as partes suspensas por medios telemáticos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 A proba extraordinaria de setembro aplicarase a aqueles alumnos/as que 
non acadaron unha avaliación positiva na convocatoria ordinaria logo da 
aplicación dos procedementos anteriormente citados. 

 Para acadar avaliación positiva na convocatoria de setembro será preciso: 
- Unha cualificación da proba obxectiva de 4 puntos ou superior (valor 

60%). A proba versará sobre os contidos dos catro bloques da materia. 
- A entrega (día da proba obxectiva) das actividades de recuperación 

(valor 40%) 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Durante o 3º trimestre realizáronse actividades de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación que serviron para afianzar os aspectos 
considerados esenciais e que xa foron indicados no primeiro apartado 
do presente documento. 

 Tales actividades son de comprensión e expresión de textos, e 
documentos gráficos, resolución de propostas de tipo ortográfico, 
gramatical, léxico, sintáctico... 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 A profesora aplica unha metodoloxía activa baseada na comunicación 
directa co alumnado, facendo un seguimento do seu proceso formativo 
proporcionando actividades que lle permiten adquirir as aprendizaxes 
e competencias imprescindibles.  

 O contacto realízase a través do seguinte medio: correo electrónico. 

Materiais e recursos 

 Os materiais e recursos utilizados nas actividades do 3º trimestre son, 
ademais dos libros de texto, documentos textuais, gráficos e 
audiovisuais proporcionados polo profesorado, atendendo aos 
distintos niveis e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales materiais 
inciden na adquisición das competencias básicas.  

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

 Información ao alumnado: a profesora empregará o correo electrónico 
para informar ao alumnado. 

 Información ás familias: a profesora empregará o correo electrónico para 
informar ás familias. 

 Tanto alumnos/as como familias serán informados por correo 
electrónico de que a adaptación da programación didáctica do curso 
académico 2019-2020 estará publicada na páxina web do centro. 

Publicidade   Publicación 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. 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Compete

ncias 

clave 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou 

os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se 

escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos 

coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 

intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 

baseadas no contexto. 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, 

ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que 

se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos 

coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 

intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 

baseadas no contexto. 

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados, 

transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta, nun rexistro estándar formal, e que versen sobre 

asuntos cotiáns en situacións habituais escolares e da familia ou do 

propio campo de interese, sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables 

PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con 

necesidades inmediatas e temas cos que se estea moi familiarizado/a, 

sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas 

articuladas con claridade e pausadamente, relacionadas coas actividades de 

aula e con áreas de prioridade inmediata. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 

relevante en presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a 

aprender ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular como os 

contaminantes, a clasificación dos seres vivos, etc.), sempre que poida 

escoitalas máis dunha vez. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 

informal entre duas persoas que ten lugar na súa presenza, ou procedente 

dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o discurso 

estea articulado con claridade, a velocidade baixa. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 

narracións, peticións de información, a expresión da vontade, a certeza e os 

desexos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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en conversas sinxelas, reais ou simuladas, que se refiran a necesidades 

prácticas ou materiais, gustos ou sensacións físicas moi básicas, 

expresadas pausadamente e con boa articulación, e que se poidan 

escoitar de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto social e as 

normas de cortesía máis sinxelas e comúns para a súa idade, e as 

utilizadas máis habituais para iniciar e terminar o discurso. 

B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible 

de textos audiovisuais sinxelos, articulados pausadamente e con 

claridade, e con apoio de imaxes moi redundantes. 

persoa interlocutora está disposto a repetir ou a reformular o dito. 

PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de 

comunicación de gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre 

asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente e con 

claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar máis 

dunha vez. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 
Compe

tencias 

clave 

B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia polos que os interlocutores teñan que 

solicitar repeticións de cando en vez. 

B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou 

ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande medida 

da actuación do interlocutor. 

B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 

monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións breves 

e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións de vida e 

coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia intelixible, 

utilizando conectores textuais, e con dominio do vocabulario 

elemental para lograr a finalidade da comunicación. 

▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en conversas cara a 
cara, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos 
que se dá, se solicita e intercambia información básica sobre temas 
de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, e 
se xustifican brevemente e de xeito básico os motivos de 
determinadas accións e plans sinxelos, aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 
reformulación para organizar o discurso e seleccionar expresións e 
estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle 
repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor para expresar 
adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas, 

esforzándose por utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras 

linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con 

apoio visual de distintos soportes multimedia que lle permitan ilustralas con 

imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do 

seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas 

breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas presentacións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións 

cotiás básicas, e ofrece e obtén información básica en situacións habituais e 

concretas propias de viaxes, aloxamento, transporte, compras e lecer, 

seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB2.4. Establece contacto social en función da situación de comunicación, 

real ou simulada, e reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide 

aclaración se non entende algo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara, cunha pronuncia 

comprensible, empregando as convencións propias do proceso 

comunicativo, nas que establece contacto social, intercambia información 

básica e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos sinxelos, pide e 

ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e básicas, ou se 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Compet

encias 

clave 

▪ 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 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de 

funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso 

común e coñecidos, e segue instrucións básicas e predicibles para a 

realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun centro 

docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o 

suficientemente axustados ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, 

xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais básicos 

máis frecuentes). 

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 

fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 

intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 

o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 

frecuentes. 

B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no traballo 

con outras persoas, colaborando coas demais persoas na interacción, 

verificando a comprensión propia e a das demais persoas mediante 

estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 

activamente na realización das tarefas de comunicación. 

manifesta sobre os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade 

conxunta. 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a 

comprensión propia e a das demais persoas mediante estratexias de 

compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto 

polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Compet

encias 

clave 

relevantes do texto. 

B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións 

(por exemplo, indicacións para chegar a un lugar, frecuencia da dose 

dun medicamento, manexo elemental de aparellos coñecidos, etc.). 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 

contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 

súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 

textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras 

materias do currículo. 

B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun 

rexistro informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, de temas 

coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os propios 

estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso 

común e habitual. 

B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e 

lugar de nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, 

profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, presentada ou solicitada 

en cartas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 

PLEB3.2. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente 

estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes 

sobre temas relativos a materias educativas ou do seu interese (por 

exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, 

un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 

publicacións propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple 

e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e 

educativo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa 

en narracións breves moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, 

dicionarios, catálogos, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou 

preguntas relativas á información persoal, etc.) de correspondencia formal 

na que se informa sobre asuntos do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas 

para a xente nova) de historias de ficción. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Compet

encias 

clave 

adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Compete

ncias 

clave 

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

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

▪ B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información 
persoal. 

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en redes 

sociais), en situacións reais ou simuladas, nas que dá e solicita breve 

información sobre citas, preferencias e sentimentos, relacionadas con 

actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha 

enumeración de actividades ou tarefas moi habituais, listas de compras, 

traxecto habitual etc.; e textos que expresen sentimentos básicos de gusto, 

desgusto, aceptación, negación, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 

relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por 

exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital).  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e ▪ CCL 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Compete

ncias 

clave 

B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 

inmediata necesidade. 

B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre 

temas da vida cotiá, empregando palabras e expresións moi básicas de 

uso habitual, de encabezamento e despedida, e frases e oracións 

simples illadas e enlazadas con conectores elementais. 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás 

marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 

minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. 

dixital, en situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con 

actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre 

temas de actualidade de especial relevancia e comprensibles para a súa 

idade, respectando as convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se 

utiliza as redes sociais. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén 

contacto social real ou simulado (por exemplo, con amigos/as noutros 

países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por 

exemplo, descrición en termos moi sinxelos de sucesos importantes e 

experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de 

suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou uns 

plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os 

signos de puntuación. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Compete

ncias 

clave 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronunciación polos que os interlocutores teñan que 

solicitar repeticións.  

B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais 

e escritos os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida 

cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), ás 

condicións de vida, ás relacións interpersoais (entre homes e mulleres, 

no traballo, no centro docente, etc.), ao comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz e contacto visual) e ás convencións 

sociais (costumes e tradicións).  

B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da 

cultura estranxeira, e utilizar os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. 

B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos 

en todas as linguas que coñece para establecer similitudes e diferenzas 

coa nova lingua e desenvolver unha competencia comunicativa 

plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser 

unha persoa plurilingüe. 

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce 

comprensiblemente trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.) e patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación 

de palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CCEC 

PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas 

actividades de aula, e na participación en simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal, con diversos fins comunicativos, establecendo contacto 

social en función da situación de comunicación, reformulando e rectificando 

se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas 

para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para 

manter a atención, etc.). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente 

as estruturas morfosintácticas básicas para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel, e estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (imaxes, elementos paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Compete

ncias 

clave 

B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos desas 

funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis 

frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas 

gramaticais e modelos de oracións e frases dentro dun repertorio 

básico memorizado. 

B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico suficiente 

para comunicar información, contidos elementais doutras materias do 

currículo e opinións breves, simples e directas en situacións habituais e 

cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente 

para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: (de recuperación) 
 Corrección de actividades nas clases telemáticas 
 Traballos escritos 
 Traballos orais –vídeo, entrevistas (en clases telemáticas) 
 Exámenes escritos 

Instrumentos: 
 Probas escritas 
 Lista de cotexo 
 Rúbricas 

Cualificación final 

   Dado que este lingua se avalia de manera continuada (avaliación 
continua) para obter a cualificación final do curso, se seguirán os seguintes 
procedementos:  

A)  Alumnos/as coas dúas avaliacións aprobadas. A obtención da 
cualificación final será o resultado da unión das dúas primeiras 
avaliacions. 

B) Alumnos/as coa segunda suspensa:  
O alumno/a podrá recuperala mediante a realización de tarefas de 
seguimento, recuperación e reforzo que presentará de forma 
telemática, así como probas escritas ou orais telemáticas. 

Para ambos casos (A e B) poderase incrementar a nota en función da súa 
participación nas tarefas/actividades de seguimento, recuperación, reforzo 
e ampliación (realizadas de forma telemática durante a 3ª avaliación). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que no superaran as avaliacións realizarán, en setembro, unha proba 
extraordinaria escrita e común para todo o alumnado, que atenderá aos mínimos 
establecidos na adaptación da programación para obter unha avaliación positiva.  

 
Para poder acadar unha avaliación positiva, deberán obter unha cualificación 
igual ou superior a 4 no exame. 
 
Criterios de cualificación:  
Proba extraordinaria…………………….80% 
Actividades de recuperación……………..hasta un 20% (workbook, libreta completa 
según instruccións do curso y textos de la 1ª y 2ª eval. non entregados en su 
momento)  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

Non hai alumnado con esta materia pendente ao ser materia dun curso que inicia 

a etapa. 

Criterios de cualificación: 
Non procede 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Neste 3º trimestre leváronse a cabo as actividades de: 
 Repaso e reforzo das avaliacións anteriores 
 Recuperación das avaliacións anteriores 
 Ampliación de contidos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todolos alumnos teñen posibilidade de conexión telemática. Polo tanto: 
 Correo electrónico: envío de actividades y tarefas correxidas 
 Blog de Inglés tanto para aclarar dúbidas sobre aspectos teóricos como 

para facer actividades de reforzo, repaso e ampliación. 
 Plataforma Zoom de vídeoconferencia: solución de dúbidas e corrección 

de actividades avaliables para recuperar avaliacións suspensas o 
mellorar a nota medias das dúas primeiras avaliacions: Página web 
“exam.net” para a realización de exames dixitais. 

 Plataforma EdModo para publicar actividades, solución de dúbidas e 
creación de tests.  Envío de actividades y tarefas correxidas 

Materiais e recursos 

- Recursos digitales. Libros digitales del curso (Student’s book  and 
workbook) 

- Fichas enviadas por correo o EdModo. 
- Libros propios de texto do alumno. 
- Libros de lectura. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto co alumnos: correo electrónico, video-conferencia por Zoom, 
plataforma EdModo, plataforma Blink Learning, páxina web do centro donde 
está a programación semanal. 
Contacto cos pais: teléfono, plataforma ABALAR, correo electrónico e páxina 
web do centro.  

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 EL CASTRO 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: LINGUA FRANCESA 
DEPARTAMENTO: LINGUAS EXTRANXEIRAS 
DATA: 11 / 05 / 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 9 CENTRO: CPR PLUR. EL CASTRO 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: LINGUA FRANCESA 
 

  

 

 

 
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 9 CENTRO: CPR PLUR. EL CASTRO 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: LINGUA FRANCESA 
 

  

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 B1.1. Comprender preguntas e 
informacións sinxelas relativas á 
información persoal moi básica (nome, 
idade, gustos, etc.), así como 
instrucións e peticións elementais 
relativas ao comportamento na aula 

 SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi 
sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, enderezo, nivel de 
estudos, etc.) sempre que se fale de xeito 
pausado e ben articulado, e se repita se o 
necesita. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

 B 1 . 2 . Usar estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto: anticipación do 
contido xeral do que se escoita con 
axuda de elementos verbais e non 
verbais, e uso dos coñecementos 
previos sobre a situación (quen fala a 
quen, con que intencións, onde e 
cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto, e as 
experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que 
coñece. 

 SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas 
(números, datas, prezos, etc.) e temas con que 
teña moita familiaridade, e segue instrucións e 
consignas de aula. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 

 B1.4. Comprender o esencial en 
conversas moi básicas e breves sobre 
temas cotiáns habituais e de 
necesidade inmediata, previamente 
traballados, relativas ao ámbito 
persoal, sempre que se fale con 

 SLEB1.4. Comprende a información esencial en 
conversas breves e moi sinxelas nas que participa, 
que traten sobre temas familiares como, por 
exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o 
tempo libre, ou a descrición moi básica dunha 
persoa, un obxecto ou un lugar 

 CCL  
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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lentitude, articulando de forma clara e 
comprensible. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas moi básicas 
relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, 
colaborando para entender e facerse 
entender. 

 SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con 
accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 
diaria e do tempo libre en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade e o 
seu nivel escolar. 

 CCL  
 CAA  
 CCEC  
 CD 
 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 
información sobre si mesmo/a e 
sobreaccións e nocións (horarios, 
datas, cantidades) moi habituais da 
vida diaria, usando un repertorio básico 
de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora 
necesite que se repita ou repetir o dito. 

 

 SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e 
facéndose entender en situacións moi habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas nas que 
pide e se dá información sobre lugares, horarios, 
datas, prezos, cantidades e actividades máis 
comúns para a súa idade e o seu nivel escolar 

 CCL  
 CAA  
 CCEC  
 CD 

 

 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información 
básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, 
preferencias e intereses relativos a temas moi 
cotiáns, en conversas moi básicas sobre temas 
predicibles, se pode solicitar, con preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender. 

 CCL  
  CAA  
 CCEC 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 B3.4. Comprender textos propios de 
situacións cotiás próximas, como 

 SLEB3.4. Comprende información esencial e 
localiza información específica en material 

 CCL   
 CAA  
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invitacións, felicitacións, notas, avisos, 
billetes de transporte, entradas, 
etiquetas ou xogos coñecidos. 

informativo sinxelo como menús, horarios, 
catálogos e listas de prezos 

  CCEC   
 CD 

 BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 B4.2. Completar documentos moi 
básicos nos que se solicite información 
persoal. 

 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal moi básica e relativa ao seus 
datos persoais e intereses ou afeccións (nome, 
idade, enderezo, gustos, etc.). 

 CCL   
 CAA  
  CCEC  
  CD 
 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

 

  B5.4. Producir textos e inferir o 
significado probable de palabras ou 
frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que 
coñece. 

 SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información sobre datos persoais, felicitar, invitar, 
etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente. 

 
 CCL 
  CAA  
  CCEC  
  CD 

 

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

Avaliación 

Procedementos:  
 Corrección de actividades nas clases telemáticas. 
 Exercicios escritos 
 Exames escritos de recuperación 
 Exercicios orais 
 

 

Instrumentos: 
 Probas escritas 
 Lista de cotexo 

 
 

Cualificación final 

 
  A nota final obterase da media das dúas primeiras avaliacións 
 O traballo da terceira avaliación e a nota dos exames de 

recuperación  teranse en conta sempre que sexa para mellorar o 
resultado do alumno 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos   que non superasen as avaliacións realizarán, en  setembro,  
unha  proba extraordinaria  escrita  e  común  para  todo  o alumnado,  que  
atenderá  aos mínimos establecidos nesta programación para obter unha 
avaliación positiva. 

    
Para poder acadar unha avaliación positiva, deberase obter unha 
cualificación igual ou superior a 4 no exame 
 
 
Criterios de cualificación:  
Proba extraordinaria…………………….80%  
Actividades de recuperación realizadas durante os meses de 
verán……………..hasta un 20% 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado de materia pendente 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado de materia pendente 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado de materia pendente 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades gramaticais e vocabulario de repaso e novo para 
facer na casa e corrixir na aula virtual  

 Actividades de comprensión escrita:lectura dun texto e 
contestación de preguntas 

 Actividades de expresión escrita:redacción dun pequeno texto 
 Actividades de escoita:escoitar un audio e contestar ás 

preguntas 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos teñen  posibilidade de conexión telemática e de 
asistencia, por tanto, ás clases por videoconferencia. Por tanto: 
 Correo electrónico: envío de actividades e das correccións 
 Blog de francés para facer actividades de reforzo, repaso e 

ampliación 
 Plataforma Webex de videoconferencia: resolución de dúbidas e 

corrección de actividades avaliables para recuperar avaliacións 
suspensas ou mellorar as notas medias das dúas primeiras 
avaliacións  

 Plataforma Edmodo:corrección de exercicios e resolución de 
dúbidas 

 
 

Materiais e recursos 
   Exercicios enviados por correo 
 Libros propios de texto do alumno 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico , videoconferencia por 

plataforma Webex,plataforma Edmodo  e páxina web do Centro 
onde está a programación semanal 

    Contacto con PAIS: teléfono, plataforma ABALAR, correo electrónico 
e páxina web do centro            

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro. 
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Estándares*de*aprendizaxe*e*competencias*imprescindibles*

ESTÁNDAR*DE*APRENDIZAXE! CRITEIROS*DE*AVALIACIÓN!
*

COMPETENCIAS*
CLAVE*

BLOQUE*1:*O*MEDIO*FÍSICO*

XHB1.1.1.! Interpreta! como! inflúen! os!movementos! astronómicos! na!

distribución!da!radiación!solar!e!nas!zonas!bioclimáticas!do!planeta!

B1.1.!Coñecer!o!Sistema!Solar!e!establecer!as!relacións!

entre! os! movementos! da! terra! e! a! existencia! das!

estacións! e! do! día! e! da! noite,! e! comprender! a! súa!

importancia!na!distribución!dos!climas!e!da!Biota.!

CAA,!CD,!CMCCT!

XHB1.1.2.! Analiza! un!mapa! de! fusos! horarios! e! diferencia! zonas! do!

planeta!de!similares!horas!

B1.1.!Coñecer!o!Sistema!Solar!e!establecer!as!relacións!

entre! os! movementos! da! terra! e! a! existencia! das!

estacións! e! do! día! e! da! noite,! e! comprender! a! súa!

importancia!na!distribución!dos!climas!e!da!Biota.!

CAA,!CD,!CMCCT!

XHB1.4.1.!Localiza!un!punto!xeográfico!nun!planisferio!e!distingue!os!

hemisferios!da!Terra!e!as!súas!principais!características!

B1.4.!Localizar!espazos!xeográficos!e!lugares!nun!mapa!

ou! imaxe!de!satélite,!utilizando!datos!de!coordenadas!

xeográficas.!

CAA,!CD,!CMCCT!

XHB1.4.2.!Localiza!espazos!xeográficos!e!lugares!nun!mapa,!utilizando!

datos!de!coordenadas!xeográficas.!

B1.4.!Localizar!espazos!xeográficos!e!lugares!nun!mapa!

ou! imaxe!de!satélite,!utilizando!datos!de!coordenadas!

xeográficas.!

CAA,!CD,!CMCCT!

XHB1.5.1.! Sitúa! nun! mapa! físico! as! principais! unidades! do! relevo!

europeo!e!mundial!

B1.5.! Localizar! no! mapamundi! físico! as! principais!

unidades! do! relevo! mundiais,! os! grandes! ríos! e! as!

grandes! zonas! climáticas,! e! identificar! as! súas!

características.!

CAA,!CD,!CMCCT!

XHB1.6.1.! Localiza! nun! mapa! físico! mundial! os! elementos! e! as!

referencias! físicas! principais:! mares! e! océanos,! continentes,! illas! e!

arquipélagos!máis!importantes,!ríos!e!cadeas!montañosas!principais!

B1.6.!Ter!unha!visión!global!do!medio!físico!europeo!e!

mundial,!e!das!súas!características!xerais.!

CAA,!CD,!CCL,!CMCCT!

XHB1.6.2.! Elabora! climogramas! e! mapas! que! sitúen! os! climas! do!

mundo!e!reflictan!os!elementos!máis!importantes!

B1.6.!Ter!unha!visión!global!do!medio!físico!europeo!e!

mundial,!e!das!súas!características!xerais.!

CAA,!CD,!CCL,!CMCCT!

XHB1.9.2.! Distingue! e! localiza! nun! mapa! as! zonas! bioclimáticas! do!

noso!continente!

B1.9.! Coñecer,! comparar! e! describir! os! grandes!

conxuntos! bioclimáticos! que! conforman! o! espazo!

CAA,!CD,!CMCCT!
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xeográfico!europeo.!

BLOQUE*2:*A*HISTORIA*

XHB3.1.1.!Identifica!elementos!materiais,!culturais!ou!ideolóxicos!que!

son!herdanza!do!pasado.!

B3.1.! Recoñecer! que! o! pasado! non! está! "morto! e!

enterrado",! senón! que! determina! o! presente! e! os!

posibles!futuros!e!espazos,!ou!inflúe!neles.!

CCEC,!CSC!

XHB3.2.2.!Comprende!que!a!Hª!non!se!pode!escribir!sen!fontes,!sexan!

estas!restos!materiais!ou!textuais!

B3.2.!Identificar,!nomear!e!clasificar!fontes!históricas,!e!

explicar! diferenzas! entre! interpretacións! de! fontes!

diversas!

CAA!CSC!

XHB3.3.1.! Ordena! temporalmente! algúns! feitos! históricos! e! outros!

feitos!salientables,!utilizando!para!iso!as!nocións!básicas!de!sucesión,!

duración!e!simultaneidade.!

B3.3.! Explicar! as! características! de! cada! tempo!

histórico! e! certos! acontecementos! que! determinaron!

cambios! fundamentais! no! rumbo! da! historia,!

diferenciando!períodos! que! facilitan!o! seu! estudo! e! a!

súa!interpretación.!

CSC!CMCCT!

XHB3.5.1.! Utiliza! o! vocabulario! histórico! e! artístico! imprescindible!

para!cada!época.!

B3.5.! Utilizar! o! vocabulario! histórico! e! artístico! con!

precisión,!inseríndoo!no!contexto!adecuado.!
CSC,!CCL!

XHB3.6.1.! Recoñece! os! cambios! evolutivos! ata! chegar! á! especie!

humana!
B3.6.!Entender!o!proceso!de!hominización.! CSC,!CMCCT!

XHB3.7.1.!Distingue!etapas!da!Hª!antiga.! B3.7.!Datar!a!Prehistoria!e!a!Idade!Antiga,!e!distinguir!a!

escala!temporal!de!etapas!como!estas.!
CSC!CMCCT!

XHB3.9.1.!Explica!a!diferenza!entre!os!2!períodos!en!que!se!divide!a!

prehistoria!e!describe!as!caract.!básicas!da!vida!en!cada!unha.!

B3.9.! Coñecer! as! características! da! vida! humana!

correspondentes!aos!dous!períodos!en!que!se!divide!a!

Prehistoria:!Paleolítico!e!Neolítico.!

CAA,!CSC,!CCL!

XHB3.9.2.!Analiza!a! transcendencia!da!revolución!neolítica!e!o!papel!

da!muller!nela.!

B3.9.! Coñecer! as! características! da! vida! humana!

correspondentes!aos!dous!períodos!en!que!se!divide!a!

Prehistoria:!Paleolítico!e!Neolítico.!

CAA,!CSC!

XHB3.11.1.! Describe! formas! de! organización! sociodeconómica! e!

política,! novas! ata! entón,! como! os! imperios! de!Mesopotamia! e! de!

Exipto!

B3.11.! Coñecer! algunhas! características! da! vida!

humana!neste!período,!así!como!o!establecemento!e!a!

difusión! de! diferentes! culturas! urbanas,! despois! do!

neolítico.!

CAA,!CSC,!CCL!

!
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1.! Avaliación+e+cualificación+

Avaliación+

Procedementos:!
J! Corrección!das!actividades!nas!clases!telemáticas.!
J! Realización!e!exposición!de!traballos!de!investigación.!
J! Revisións!periódicas!do!caderno!que!o!alumno!emprega!na!materia.!
J! Exames!escritos.!
J! Exames!orais.!

Instrumentos:!
J! Probas!obxectivas!escritas!(presenciais!e!telemáticas)!
J! Probas!obxectivas!orais!(presenciais!e!telemáticas)!
J! Traballos!de!investigación.!
J! O!caderno!que!o!alumno!emprega!na!materia.!

Cualificación+final+

J! A!nota!final!obterase!da!media!das!dúas!primeiras!avaliacións.!
J! O!traballo!da!terceira!avaliación!terase!en!conta!sempre!que!mellore!o!

resultado!do!alumno.!

Proba+
extraordinaria+de+

setembro+

J! Os!alumnos!que!non!superaron!a!totalidade!das!avaliacións!
realizarán,!en!setembro,!unha!proba!escrita!e!común!para!todo!o!
alumnado,!que!atenderá!aos!mínimos!establecidos!na!presente!
programación!para!obter!unha!avaliación!positiva.!

J! Nesta!proba!avaliaranse!os!dous!bloques:!
O!medio!físico.......................................50%!
A!historia................................................50%!

J! Para!obter!unha!avaliación!positiva!deberá!obterse!unha!calificación!
igual!ou!superior!a!4!puntos!no!exame.!
!

J! Criterios!de!calificación:!
J! A!proba!escrita!..............................................................................!70%!!
J! Traballo!proposto!para!o!período!vacacional!(será!presentado!o!día!

da!proba).........................................................................................30%!
!

Alumnado+de+
materia+
pendente+

Criterios!de!avaliación:!
J! Bloque!1:!o!medio!físico!.........................50%!
J! Bloque!2:!Historia!...................................50%!

Criterios!de!cualificación:!
J! Bloque!1:!o!medio!físico!:!fichas!de!actividades!!e!control!do!bloque.!
J! Bloque!2:!Historia:!fichas!de!actividades!e!control!do!bloque.!
J! Ambas!partes!foron!xa!avaliadas!antes!do!confinamento!pero!poderán!

ser!recuperadas!mediante!a!entrega!das!fichas!de!actividades!(30%)!e!a!
realización!dunha!proba!telemática.!

!

Procedementos!e!instrumentos!de!avaliación:!
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J! Traballos!escritos!
J! Traballos!orais!(telemáticos).!
J! Actividades!de!reforzo.!
J! Exame!na!proba!extraordinaria!(presencial!ou!telemática).!
!

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

Actividades++

J! Fichas!de!reforzo!que!repasan!os!contidos!dos!temas!anteriores.!
J! Mapas!mudos!de!relevo.!
J! Actividades!de!repaso!en!edmodo.!
J! Pequenos! traballos! de! investigación! de! ampliación! dos! contidos!

impartidos!na!aula.!
J! Visionado!de!vídeos.!
J! Elaboración!de!esquemas!e!mapas!conceptuais.!
J! Eixos!cronolóxicos.!

!

Metodoloxía+
(alumnado+con+

conectividade+e+sen+
conectividade)+

J! Todos!os!alumnos!teñen!posibilidade!de!conexión!telemática!e!de!
asistencia!polo!tanto,!ás!clases!por!videoconferencia,!polo!que!se!
aplica!o!mesmo!sistema!con!todos!os!alumnos.!

J! Correo!electrónico:!envío!de!actividades,! resolución!de!dúbidas!e!
corrección!de!exercicios.!

J! Blog! de! xeografía! e! historia:! materiais! complementarios!
(presentacións!de!power!point.)!

J! Plataforma! webex! de! videoconferencia:! solución! de! dúbidas! e!
corrección!de!exercicios.!!

J! Edmodo:!envío!de!actividades,!solución!de!dúbidas!e!corrección!de!
exercicios.!

Materiais+e+recursos+
J! Material!fotocopiable.!
J! Recursos!dixitais.!
J! Libro!de!texto.!

3.! Información+e+publicidade+

Información+ao+
alumnado+e+ás+

familias!

J! Contacto! con! alumnos:! correo! electrónico,! videoconferencia! con!
plataforma!Webex,! blog,! edmodo! e! páxina! web! do! centro! onde!
está!a!programación!semanal.!

J! Contacto! con! pais:! teléfono,! plataforma! ABALAR,! páxina!web! do!
centro!

Publicidade++ J! Publicación!na!páxia!web!do!centro.!
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

▪ B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun 
contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 

▪ BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario 
científico, e exprésase de xeito correcto tanto oralmente como 
por escrito. 

▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información de 
carácter científico, e utilizala para formar unha opinión 
propia, expresarse con precisión e argumentar sobre 
problemas relacionados co medio natural e a saúde. 

▪ BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de 
carácter científico a partir da utilización de diversas fontes. 

▪ CD 
▪ CAA 

▪ BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito 
preciso, utilizando diversos soportes. 

▪ CD 
▪ CCL 

▪ B1.3. Realizar un traballo experimental coa axuda dun 
guión de prácticas de laboratorio ou de campo, describir 
a súa execución e interpretar os seus resultados. 

▪ BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 
recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta 
o proceso experimental seguido, describe as súas observacións e 
interpreta os seus resultados. 

▪ CSIEE 
▪ CMCCT 
▪ CAA 

Bloque 2. A Terra no universo 

▪ B2.2. Expor a organización do Universo e do Sistema 
Solar, así como algunhas das concepcións que sobre este 
sistema planetario se tiveron ao longo da historia. 

▪ BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema 
Solar, e describe as súas características xerais. 

▪ CMCCT 

▪ B2.4. Localizar a posición da Terra no Sistema Solar. ▪ BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. ▪ CMCCT 

▪ B2.5. Establecer os movementos da Terra, da Lúa e do 
Sol, e relacionalos coa existencia do día e a noite, as 
estacións, as mareas e as eclipses. 

▪ BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas 
fenómenos como as fases lunares e as eclipses, e establece a súa 
relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

▪ CMCCT 

▪ B2.8. Analizar as características e a composición da 
atmosfera, e as propiedades do aire.  

▪ BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. ▪ CMCCT 

▪ BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as 
causas que sustentan o papel protector da atmosfera para os 
seres vivos. 

▪ CMCCT 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave 

▪ B2.10. Recoñecer a importancia do papel protector da 
atmosfera para os seres vivos e considerar as 
repercusións da actividade humana nela. 

▪ BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana 
interfire coa acción protectora da atmosfera. 

▪ CSC 

▪ B2.11. Describir as propiedades da auga e a súa 
importancia para a existencia da vida. 

▪ BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en 
relación coas súas consecuencias para o mantemento da vida na 
Terra. 

▪ CMCCT 

▪ B2.12. Interpretar a distribución da auga na Terra, así 
como o ciclo da auga e o uso que fai dela o ser humano. 

▪ BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios 
de estado de agregación. 

▪ CMCCT 

▪ B2.14. Xustificar e argumentar a importancia de 
preservar e non contaminar as augas doces e salgadas. 

▪ BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas 
doces e salgadas, en relación coas actividades humanas 

▪ CSC 

▪ B2.15. Seleccionar as características que fan da Terra un 
planeta especial para o desenvolvemento da vida. 

▪ BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

▪ CMCCT 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra 

▪ B3.1. Recoñecer a importancia da biodiversidade e as 
características morfolóxicas principais dos grupos 
taxonómicos. 

▪ BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica 
criterios de clasificación dos seres vivos, relacionando os animais 
e as plantas máis comúns co seu grupo taxonómico. 

▪ CCEC 
▪ CMCCT 

▪ B3.2. Categorizar os criterios que serven para clasificar os 
seres vivos e identificar os principais modelos 
taxonómicos aos que pertencen os animais e as plantas 
máis comúns. 

▪ BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de 
cada un destes grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 

▪ CMCCT 

▪ B3.3. Describir as características xerais dos grandes 
grupos taxonómicos e explicar a súa importancia no 
conxunto dos seres vivos. 

▪ BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de 
cada grupo taxonómico. 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e 
vertebrados. 

▪ BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao 
que pertencen. 

▪ CMCCT 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave 

▪ BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á 
clase á que pertencen. 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a 
súa importancia para a vida, e caracterizar os principais 
grupos de plantas. 

▪ BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao 
coa súa importancia para o conxunto de todos os seres vivos.  

▪ CMCCT 

▪ BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos 
principais grupos de plantas. 

▪ CMCCT 

▪ B3.7. Determinar a partir da observación as adaptacións 
que permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas, con especial atención aos 
ecosistemas galegos. 

▪ BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios 
dalgúns ecosistemas ou de interese especial por seren especies 
en perigo de extinción ou endémicas. 

▪ CMCCT 

▪ BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos. 

▪ CCEC 

Bloque 4. Os ecosistemas 

▪ B4.1. Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. ▪ BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. ▪ CMCCT 

Bloque 5. Proxecto de investigación 

▪ B5.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar 
e decidir sobre elas e sobre os métodos empregados para 
a súa obtención. 

▪ BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

▪ CMCCT 
▪ CD 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Traballos de investigación 

 Feed-back 

 Probas escritas específicas 

Instrumentos: 

 Fichas de traballo 

 Lista de cotexo 

 Tests e cuestionarios 

Cualificación final 

A nota final do presente curso 2019-2020 será a media ponderada das dúas 
primeiras avaliacións coas seguintes porcentaxes: 

 Avaliación 1: 60% 

 Avaliación 2: 40% 

A avaliación 3, dado que ten unha función de diagnóstico e recuperación  servirá 
para mellorar a cualificación anterior ou aprobar a materia pendente, sempre e 
cando se entreguen as actividades propostas. A nota final poderá verse 
incrementada en un ou dous puntos máis segundo a calidade das tarefas 
propostas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non tendo superado o curso na convocatoria ordinaria se 
presenten a proba extraordinaria de setembro realizarán unha proba escrita 
sobre os estándares mínimos contemplados nesta programación adaptada e 
traballados e avaliados durante as dúas primeiras avaliacións. Esta proba será 
única e igual para todos os alumnos. 

Para poder presentarse a dita proba e condición obrigatoria e indispensable a 
entrega do caderno de actividades de recuperación. Dito caderno recollerá 
actividades referidas aos mínimos contemplados nesta programación adaptada. 

Para poder alcanzar una avaliación positiva, se deberá obter una cualificación 
igual ou superior a 3,5 no exame. 

Criterios de cualificación:  

Proba  da convocatoria extraordinaria: 60%  

Actividades de recuperación: 40% 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

Os alumnos ca materia pendente que non se examinaran previamente deberán 
elaborar un traballo de investigación a elixir entre 4 temas: contaminación das 
augas pola acción do home; contaminación da atmosfera pola acción do home, 
principais teorías sobre a orixe da Terra e os espacios naturais protexidos de 
Galicia e presentar as actividades de recuperación entregadas durante o curso. 

Os alumnos coa materia pendente que xa se examinaran previamente deberán 
elaborar un traballo de investigación a elixir entre 2 temas: os espacios naturais 
protexidos ou a taxonomía dos vertebrados e entregar as actividades de 
recuperación que teñan pendentes. 
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Criterios de cualificación: 

O traballo debe cumprir os seguintes criterios para ser cualificado como 
aprobado: 

 Non ser copia literal doutro traballo das mesmas 
características. 

 Debe estar correctamente documentado. 

 Non ter unha extensión menor de 5 e maior de 10 follas 
Din A4 a unha cara. 

 Estar correctamente estruturado cun índice e webgrafía 
adxunta. 

A nota final será a resultante da media aritmética entre o traballo de 
investigación e as actividades de recuperación entregadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Traballos  de investigación avaliados mediante rúbrica. 

Actividades de recuperación avaliadas segundo consecución mínima dos 
estándares considerados. 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Fichas de repaso. 
Fichas de reforzo e ampliación. 
Test e cuestionarios de repaso e reforzo. 
Elaboración de traballos de investigación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnos con conectividade: 
As actividades planeadas enviáronse a través da plataforma educativa 
EDMODO e por mail. 
As actividades solicitadas remitíronse pola plataforma educativa EDMODO e 
por mail. 
Os alumnos tiveron coñecemento en todo momento da súa evolución. 
Alumnos sen conectividade: non hai alumnos sen conectividade. 

Materiais e recursos 
Fichas de reforzo. 
Fichas de ampliación. 
Material didáctico de elaboración propia. 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

O contacto cos alumnos estableceuse mediante correo electrónico, 
videoconferencia a través da plataforma WEBEX facilitada pola consellería 
de educación,  mediante a plataforma educativa EDMODO e a través da 
páxina web do centro. 
O contacto coas familias estableceuse a través da páxina web do centro, a 
plataforma ABALAR e o correo electrónico. 

Publicidade  
A información de acceso as familias e alumnos publicouse na páxina web 
do centro e na plataforma ABALAR. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

Bloque 1. A dignidade da persoa. 50% 

▪ B1.2. Comprender a crise da identidade persoal que xorde na 
adolescencia e as súas causas, e describir as características dos grupos 
que forman e a influencia que exercen sobre os seus membros, coa 
finalidade de tomar conciencia da   necesidade que ten, para seguir 
medrando moralmente e pasar á vida adulta, do desenvolvemento da 
súa autonomía persoal e do control da súa conduta. 

▪ VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre a importancia que ten para 
o/a adolescente desenvolver a autonomía persoal e ter o control 
da súa propia conduta conforme aos valores éticos libremente 
elixidos. 

▪ CSIE 

▪ B1.3. Describir en que consiste a personalidade e valorar a 
importancia de enriquecela con valores e virtudes éticas, mediante o 
esforzo e a vontade persoal. 

▪ VEB1.3.1. Identifica en que consiste a personalidade e os 
factores xenéticos, sociais, culturais e do contorno que inflúen 
na súa construción, e aprecia a capacidade de 
autodeterminación no ser humano. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a liberdade no 
ser humano para determinar "como quere ser", elixindo os valores 
éticos que desexa incorporar á súa personalidade. 

▪ VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como 
desexables para integralos na súa personalidade, e explica as 
razóns da súa elección. 

▪ CSIEE 

▪ B1.5. Analizar en que consiste a intelixencia emocional e valorar a súa 
importancia no desenvolvemento moral do ser humano. 

▪ VEB1.5.3. Atopa, disertando en grupo, a relación entre algunhas 
virtudes e valores éticos e o desenvolvemento das capacidades 
de autocontrol emocional e automotivación, tales como a 
sinceridade, o respecto, a prudencia, a temperanza, a xustiza e a 
perseveranza, entre outras. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B.1.6. Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia 
emocional e a súa influencia na construción da personalidade e o seu 
carácter moral, con capacidade de empregar a introspección para 
recoñecer emocións e sentimentos no seu interior, para mellorar as 
súas habilidades emocionais. 

▪ VEB1.6.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades 
emocionais coa adquisición das virtudes éticas, tales como a 
perseveranza, a prudencia, a autonomía persoal, a temperanza, 
a fortaleza da vontade, a honestidade cun mesmo, o respecto á 
xustiza e a fidelidade aos propios principios éticos, entre outras. 

▪ CSC 
 

▪ B1.7. Comprender e apreciar a capacidade do ser humano, para influír 
de maneira consciente e voluntaria na construción da súa propia 

▪ VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe 
para modelar a propia identidade e facer de si mesmo/a unha 

▪ CSIEE 
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identidade, consonte os valores éticos, e así mellorar a súa 
autoestima. 

persoa xusta, sincera, tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, 
solidaria, honesta, libre, etc., nunha palabra, digna de ser 
apreciada por si mesmo/a. 

 

 

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais. 50% 

▪ B2.1. Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e a 
relación dialéctica que se establece entre este e a sociedade. 

▪ VEB2.1.3. Achega razóns que fundamenten a necesidade de 
establecer uns valores éticos que guíen as relacións interpersoais 
e utiliza a iniciativa persoal para elaborar, mediante soportes 
informáticos, unha presentación gráfica das súas conclusións 
sobre este tema. 

▪ CD 
▪ CSIEE 

▪ B2.2. Describir e valorar a importancia da influencia do contorno 
social e cultural no desenvolvemento moral da persoa, a través da 
análise do papel que desempeñan os axentes sociais. 

▪ VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que 
teñen na configuración da personalidade os valores morais 
inculcados polos axentes sociais, entre eles a familia, a escola, os 
amigos e os medios de comunicación masiva, elaborando un 
esquema e conclusións, utilizando soportes informáticos. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, coa 
finalidade de incorporar á súa personalidade algúns valores e virtudes 
éticas necesarias no desenvolvemento dunha vida social máis xusta e 
enriquecedora. 

▪ VEB2.5.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo 
unha comparación co comportamento agresivo ou inhibido, e 
adopta como principio moral fundamental, nas relacións 
interpersoais, o respecto á dignidade das persoas. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de 
respecto cara ao dereito que todos os seres humano teñen a 
sentir, pensar e actuar de forma diferente, a equivocarse, a 
gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as 
súas propias decisións, etc., e nomeadamente a ser valorado de 
forma especial polo simple feito de ser persoa, sen discriminar 
nin menosprezar a ninguén, etc. 

▪ CSC 

▪ VEB2.5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, ▪ CAA 
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habilidades sociais como a empatía, a escoita activa, a 
interrogación asertiva, etc., coa finalidade de que aprenda a 
utilizalos de forma natural na súa relación coas demais persoas. 

▪ CCL 

▪ B2.6. Xustificar a importancia dos valores e das virtudes éticas para 
conseguir unhas relacións interpersoais xustas, respectuosas e 
satisfactorias. 

▪ VEB2.6.1. Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha 
condición necesaria para lograr unhas boas relacións 
interpersoais, entre elas a prudencia, a lealdade, a sinceridade, a 
xenerosidade, etc 

▪ CSC 

▪ VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores éticos que deben 
estar presentes nas relacións entre o individuo e a sociedade, 
tales como responsabilidade, compromiso, tolerancia, pacifismo, 
lealdade, solidariedade, prudencia, respecto mutuo, xustiza, etc. 

▪ CSC 

▪ VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que todas as persoas 
teñen de prestar auxilio e socorro a outras cuxa vida, liberdade e 
seguridade estean en perigo de xeito inminente, colaborando na 
medida das súas posibilidades a prestar primeiros auxilios, en 
casos de emerxencia. 

▪ CSC 

 

 

Bloque 3. A reflexión ética.  

▪ B3.6. Tomar conciencia da importancia dos valores e das normas 
éticas, como guía da conduta individual e social, asumindo a 
responsabilidade de difundilos e promovelos polos beneficios que 
proporcionan á persoa e á comunidade. 

▪  VEB3.6.1. Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a 
nivel individual e comunitario, ten a ausencia de valores e 
normas éticas, tales como o egoísmo, a corrupción, a mentira, o 
abuso de poder, a intolerancia, a insolidariedade, a violación dos 
dereitos humanos, etc. 

▪ CSC 



 
 

  

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
� Corrección de actividades por correo electrónico. 
� Traballo individual. 

Instrumentos: 
� Realización de actividades relacionadas co visionado de vídeos 

adxuntos. 
� Reflexión e elaboración dunha pequena redacción sobre os aspectos 

positivos do confinamento. 

Cualificación final 
� A nota final farase coa media das dúas avaliacións e incrementarase 

en función da participación e traballo realizado durante o terceiro 
trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non superen as avaliacións correspondentes  entregarán, 
en  setembro, un traballo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
� Bloque 1  – A dignidade da persoa: avaliarase coa entrega de 

traballos. 
� Bloque 2 – A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións 

interpersoais:  avaliarase coa entrega de traballos. 
� Bloque 3 – A reflexión ética:  servirá para incrementar nota. 

 
� O primeiro bloque xa foi avaliado antes do confinamento, pero 

poderase recuperar coa entrega de traballos. 
� O segundo bloque tamén foi avaliado, pero poderase recuperar coa 

entrega de traballos. 
� O terceiro bloque servirá para incrementar nota. 

Criterios de cualificación: 
� Bloque 1  – A dignidade da persoa: 50%. 
� Bloque 2 – A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións 

interpersoais: 50%. 
� Bloque 3 – A reflexión ética. 
�  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
� Traballo semanal. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

� Realización de actividades relacionadas co visionado de vídeos 
adxuntos. 

� Reflexión e elaboración dunha pequena redacción sobre os 
aspectos positivos do confinamento. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos teñen posibilidade de conexión telemática e de 
asistencia ás clases por videoconferencia. Metodoloxía: 

� Correo electrónico: envío de actividades e traballos dos alumnos 
para a súa corrección. 

Materiais e recursos � Recursos dixitais. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto cos ALUMNOS: Correo electrónico, plataforma Zoom e  
páxina web do Centro onde está a programación semanal. 
Contacto cos PAIS: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico e 
páxina web do Centro. 

Publicidade  Publicación 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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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución 
de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 
solucións obtidas. 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema). 

 

CMCCT 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística). 

 
CCL 

CMCCT 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de situacións problemáticas da 
realidade. 

MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

 

CMCCT 

CSIEE 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada) 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

B2.2. 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. 

MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 
9 e 11 para descompoñer en factores primos números 
naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e 
problemas contextualizados. 
MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e 
o mínimo común múltiplo de dous ou máis números 
naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplícao 
problemas contextualizados. 
MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias 
de expoñente natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias. 
MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto 
e o valor absoluto dun número enteiro, comprendendo o 
seu significado e contextualizándoo en problemas da 
vida real. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
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MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e 
truncamento de números decimais, coñecendo o grao de 
aproximación, e aplícao a casos concretos. 
MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre 
números decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na 
resolución de problemas. 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de 
operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións 
aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións 
ou estratexias de cálculo mental 

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre 
números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis 
e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando 
a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das 
operacións. 

 
 
 

CMCCT 

B2.5. 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. 

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de 
proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas 
para resolver problemas en situacións cotiás. 

 
 

CMCCT 

B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os 
patróns e leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica 
para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o seu 
comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións 
alxébricas. 

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen 
de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas 
ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera 
con elas. 

 
 

CMCCT 

MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do 
estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, 
exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer 
predicións. 

 
 

CMCCT 

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver 
problemas mediante a formulación de ecuacións de primeiro e 
segundo grao, e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa 
resolución métodos alxébricos ou gráficos, e contrastando os 
resultados obtidos. 

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da 
vida real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea 
e interpreta o resultado obtido. 

 
 

CMCCT 
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B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e as 
súas propiedades características para clasificalas, identificar 
situacións, describir o contexto físico e abordar problemas da vida 
cotiá. 

MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos 
triángulos, trazando estes e coñecendo a propiedade 
común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto 
aos seus lados como aos seus ángulos. 

 
 

CMCCT 

B3.2. 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 axeitada, e expresar o 
procedemento seguido na resolución. 

MAB3.2.1. 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. 

 
 

CMCCT 

MAB3.2.2. 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. 

 
CMCCT 

B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar os seus 
elementos característicos (vértices, arestas, caras, 
desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, corpos 
obtidos mediante seccións, simetrías, etc.). 

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de 
corpos xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica 
axeitada. 

 
 

CMCCT 

B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de 
lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. 

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o 
cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, 
utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas. 

 
CMCCT 

B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas 
cartesianas. 

MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas 
coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as 
súas coordenadas. 

 
CMCCT 

B4.2. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe 
habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación, pasando dunhas 
formas a outras e elixindo a mellor delas en función do contexto). 

MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación 
dunha función a outras e elixe a máis adecuada en 
función do contexto 

 
 

CMCCT 

B4.3. Comprender o concepto de función 
MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non 
unha función. 

CMCCT 

B4.4. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e 
utilizalas para resolver problemas 

MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función lineal a 
partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a 
pendente da recta correspondente. 

 
CMCCT 
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MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica 
ou táboa de valores. 

CMCCT 

B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as características 
de interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar 
datos relevantes para respondelas, utilizando os métodos 
estatísticos apropiados e as ferramentas axeitadas, organizando os 
datos en táboas e construíndo gráficas, calculando os parámetros 
relevantes, e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados 
obtidos. 

MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e 
individuo desde o punto de vista da estatística, entende que 
as mostras se empregan para obter información da 
poboación cando son representativas, e aplícaos a casos 
concretos. 

 
 

CMCCT 

MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de 
variables estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

 
CMCCT 

MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de 
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e 
interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas, e represéntaos graficamente. 

 
CMCCT 

B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, 
valorando a posibilidade que ofrecen as matemáticas para analizar 
e facer predicións razoables acerca do comportamento dos 
aleatorios a partir das regularidades obtidas ao repetir un número 
significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa 
probabilidade. 

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas. 

 
 
 

CMCCT 

B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de 
frecuencia relativa e como medida de incerteza asociada aos 
fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a experimentación. 

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e 
enumera todos os resultados posibles, apoiándose en 
táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos. 

 
CMCCT 

MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 
experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e 
exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 

 
CMCCT 

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



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 10 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Observación sistemática de clase. Mediante a observación 
detectaremos as dificultades e carencias dos alumnos mentres se 
desenvolve o proceso de ensino aprendizaxe, o que nos facilitará 
palialas sobre a marcha e evitar que se agraven aínda máis.  

 Análise das producións dos alumnos. A través das súas producións 
poderemos avaliar non só os coñecementos referentes á unidade 
didáctica que se estea desenvolvendo nese momento, senón 
tamén a evolución no desenrolo das competencias. 

Observación da participación dos alumnos durante as clases telemáticas. 

Instrumentos: 
Poderanse utilizar os seguintes instrumentos de avaliación: 

 Boletíns de actividades e problemas, tanto de afondamento e 
repaso dos estándares traballados na primeira e segunda 
avaliacións como de aqueles estándares que o profesor considera 
necesarios para o bo desenvolvemento do alumno en cursos 
superiores. 

 Traballos escritos, presentados de forma telemática.  

 Presentacións orais, con ou sen apoio de materiais preparados polo 
alumno. 

 Exames ou outros tipos de probas escritas, vía telemática. 
Valorarase a posibilidade, especialmente no caso dos alumnos  con 
estándares de aprendizaxe non superados da primeira e da 
segunda avaliacións, realizar estas probas escritas tras a volta as 
aulas se esta fora posible. 

 

Cualificación final 

A cualificación final obterase mediante a media ponderada da primeira e 
segunda avaliacións da seguinte forma: 
 

1ª avaliación 2ª avaliación 

60 % 40 % 

 
Esta nota poderá incrementarse ata dous puntos tendo en conta o traballo 
realizado na terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En setembro avaliarase aos alumnos que non teñan superados os estándares 
mínimos da seguinte maneira: 
 

Exame 
Traballo avaliable de 

verán 

60 % 40 % 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Os alumnos ou alumnas que teñan a materia pendente poderán recuperala a 
través das tres probas escritas parciais correspondentes a cada avaliación, 
(novembro, xaneiro e marzo), e disporán dunha convocatoria final no mes de 
Maio. O alumno ou alumna será informado dos obxectivos e contidos 
imprescindibles dos que debe dar conta para superar a materia nas tres 
avaliacións das que conta o curso.  
 
Valorarase para a convocatoria final no mes de Maio, se fora posible, a 
realización de probas vía telemática, ou presencial no caso de reincorporarnos as 
aulas antes do fin do curso lectivo. 
 
Como complemento, o alumno/a deberá realizar unha serie de actividades e 
exercicios que serán tidos en conta para a valoración da superación da materia, 
de acordo con: 
 
Criterios de cualificación para as probas relativas á materia pendente: 

Exames………………................................ …….80%  

Actividades de recuperación…………………… 20% 

 
No caso de non ter superadas as tres partes en xuño, o alumno será avaliado na 
convocatoria extraordinaria da seguinte forma: 
 

Exame 
Traballo avaliable de 

verán 

60 % 40 % 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
A cualificación final obterase mediante a media aritmética dos 3 exames de 
recuperación realizados durante o curso  
 

Nota Media dos 3 
Exames 

Traballo avaliable  

60 % 40 % 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
 
A materia dividiuse en tres partes ao principio do curso; os alumnos xa foron 
avaliados das tres partes durante a primeira e segunda avaliacións.  
Para a proba final de maio, os alumnos que non teñan superada algunha parte 
deberán presentar os exercicios de reforzo propostos polo profesor.  
 
Valorarase, se fora posible, a realización de probas vía telemática, ou presencial 
no caso de reincorporarnos as aulas antes do fin do curso lectivo. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o 3º trimestre, as actividades de ensino-aprendizaxe abordan os 
seguintes contidos: 
- Repaso: conxuntos numéricos. Os números reais, operacións con 

fraccións e potencias, notación científica e decimais. 
- Repaso: expresións alxébricas, operacións con monomios. 
- Repaso: ecuacións de 1º grado e problemas aplicados. 
- Repaso: funcións, fórmulas, gráficas e táboas. Problemas aplicados. 
- Ampliación: xeometría. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

REF.: ORDE ECD 65/2015, DE 21 DE XANEIRO - ANEXO II (BOE NÚM. 25 XOVES 

29 DE XANEIRO DE 2015) 

A totalidade do alumnado dispoñe de medios con os que conectarse 
de forma telemática.  
A metodoloxía consiste en por a disposición do alumnado  vídeos, nos 
que o profesor trata os contidos a traballar mediante explicacións e 
exemplos de problemas preparados en presentacións de diapositivas, 
e na resolución das dúbidas que poden ter xurdido nos alumnos. Tras 
iso, o profesor propoñe unha serie de tarefas aos alumnos para que 
resolvan co traballado durante as clases. 
Parte de estas clases están dedicadas ao afondamento e repaso de 
contidos tratados durante a 1ª e 2ª avaliacións, mentres que outras 
destínanse a ampliación e tratar contidos que o profesor considera 
fundamentais para o progreso do alumnado nos seus estudos 
posteriores. 

Materiais e recursos 

Recursos persoais: os propios alumnos e alumnas e as súas familias e o 

profesor son o recurso fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Recursos dixitais: 

 Edmodo: plataforma de microblogging  na que o profesor crea 

unha aula virtual para organizar contidos, asignar tarefas e 

manter unha comunicación e interacción activa e constante 

entre profesor e alumnos. 

 Canal de Youtube: plataforma que permite compartir videos 

rodados polo profesor dos contidos do curso. 

 Correo electrónico: o profesor usa o correo electrónico como 

outra plataforma máis de comunicación e notificación cos 

alumnos. 

 Utilízanse materiais interactivos como presentacións de 

diapositivas, pósteres interactivos, vídeos e animacións, 
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simulacións e outros recursos en liña. Así mesmo, utilizarase os 

diversos programas informáticos como Geogebra para o 

tratamento da xeometría, Desmos para o análise de funcións, 

ou a Folla de Cálculo de Google Documents para o estudo da 

estatística e a probabilidade. 

Recursos materiais:  

 Libro de texto. 

 Follas de traballo para reforzar os conceptos que aprenderon, 
fichas informativas, exercicios para deberes e ferramentas de 
avaliación. As follas de traballo para a clase están pensadas para 
consolidar a aprendizaxe, e poden atoparse na plataforma 
Edmodo. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico, plataforma Edmodo,   
Canal de Youtube e páxina web do Centro onde está a programación 
semanal  
Contacto con PAIS: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico e 
páxina web do Centro Publicación na páxina web do centro. 

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 

 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR EL CASTRO 
CURSO: 1º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSCA 
DATA: 11/05/2020 
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 Educación Física. 1º de ESO  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

▪ B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas como formas de inclusión 
social, e a participación doutras persoas 
independentemente das súas características, colaborando 
con elas e aceptando as súas achegas. 

▪ EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a. 

▪ CSC 

▪ EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas 
das demais persoas e as normas establecidas, e asumindo as súas 
responsabilidades para a consecución dos obxectivos.  

▪ CSC 

▪ EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con 
independencia do seu nivel de destreza. 

▪ CSC 

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

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

▪ CD 

▪ CCL 

▪ EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no 
contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, 
utilizando recursos tecnolóxicos. 

▪ CD 

▪ CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

▪ B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

▪ EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo. 

▪ CCEC 
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 Educación Física. 1º de ESO  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

sinxelas de expresión corporal. 
▪ EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e danzas. ▪ CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

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

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

▪ CAA 

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

▪ CAA 

 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

▪ B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas 
aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades 
específicas, das actividades físico-deportivas adaptadas 
propostas. 

▪ 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. 

▪ CAA 

CSIEE 

 

 

▪ B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, 
colaboración ou colaboración-oposición facilitada, 
utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos 

▪ EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para 
obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición facilitadas, respectando o 

▪ CAA  

▪ CSIEE 



5 
 

 Educación Física. 1º de ESO  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

estímulos relevantes. regulamento. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Corrección de actividades en las clases telemáticas 
 Trabajos escritos 
 Observación 
 Exámenes prácticos 
 Vídeos  

Instrumentos: 
 Registro anecdótico 
 Test físico deportivos 
 Listas de control 
 Vídeo 

 

Cualificación final 

 La nota final se hallará con la media de las dos primeras evaluaciónes 
 La nota de la tercera podrá incrementar hasta un máximo de 1 punto las medias 

de las 2 evaluaciones anteriores en función de la participación y trabajos 
entregados durante el tercer trimestre.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Los alumnos   que no hayan superado las evaluaciones realizarán, en  septiembre,  
una  prueba extraordinaria  teórico-práctica  y  común  para  todo  el  alumnado,  que  
atenderá  a  los mínimos establecidos en esta programación para obtener una 
evaluación positiva. 
En esta prueba se evaluarán los cuatro bloques de contenidos que aparecen en el 
curriculum de la asignatura: 
- Contenidos comunes en educación física 
- Actividades físicas artístico-expresivas. 
- Actividades física y saludo 
- Juegos y actividades deportivas 
Todos estos bloques tendrán la misma importancia porcentual en la nota final. 
Para poder alcanzar una evaluación positiva, se deberá obtener una calificación igual 
o superior a 5 en el examen. 

 
 
 

 

 

Alumnado de 
materia pendente 

 
 

Criterios de avaliación: 
 

     Para la recuperación de los cursos pendientes, se realizarán una serie de test físicos- 

deportivos, trabajos-exámenes y actividades telemáticas relacionadas con el curso que está 

pendiente. 

    Con respeto los objetivos actitudinales, como el profesor que la imparte  la  asignatura ese 

año es el mismo que el del curso pendiente, le hará un seguimiento en  clase de ese tipo de 

objetivos. 

 

Criterios de cualificación: 
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- - Contenidos comunes en educación física 25% 
- - Actividades físicas artístico-expresivas.25% 
- - Actividades física y saludo 25% 

- Juegos y actividades deportivas 25% 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Actividades de clase telemática 
Registro anecdótico 
Test físico-deportivos 
Examen en la prueba extraordinaria 
 

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

ampliación)  

Actividades  

 Visionado de videos tutoriales. 
 Revisión temas teóricos. 
 Realización de cuestionarios. 
 Realización de trabajos teóricos. 
 Realización de pruebas físico- deportivas 
 Realización de vídeos demostrativos. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Todos los alumnos tienen posibilidad de conexión telemática y de asistencia, por 
tanto, a las clases por vídeoconferencia. Por tanto: 
 Correo electrónico: envío de actividades  
 Plataforma ZOOM de vídeoconferencia: solución de dudas y corrección de 

actividades . 
 Plataforma edmodo para solución de dudas y envío de actividades. 
 Correo electrónico: envío de actividades y trabajos . 

Materiais e recursos 
 Recursos fotocopiables 
 Recursos digitales 
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1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico , plataforma edmodo, vídeo 
conferencia por plataforma Zoom  y página web del Centro donde está la 
programación semanal 
Contacto con PADRES:  plataforma ABALAR, correo electrónico y página web del 
Centro 

Publicidade  Publicación en la página web do centro. 
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Instrucións do 27 de abric de 2020, da Dirección Xerac de Educación, Formación  Profesionac e Innovación Educativa para o desenvocvemento 

do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Gacicia 

 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR Plurilingue El Castro  
CURSO: 1º ESO 
MATERIA: VISUAL ARTS 
DEPARTAMENTO: Educación Pcástica, visuac e audiovisuac 
DATA: 11/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Bloque 1: Expresión Plástica  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias Clave 

▪ B1.1. Identificar os ecementos configuradores da imaxe. 
▪ EPVAB1.1.1. Identifica e vacora a 

importancia do punto, a ciña e o pcano, 

anacizando de xeito orac e escrito 

imaxes e producións gráfico pcásticas 

propias e acceas 

▪ CCEC 

▪ B1.2. Experimentar coas variacións formais do punto, o 

pcano e a ciña 
▪ EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña 

e o plano co concepto de ritmo, 
aplicándoos de forma libre e espontánea. 

▪ CSIEE 

▪ EPVAB1.2.3. Experimenta co vacor 

expresivo da ciña e o punto e as súas 

posibicidades tonais, apcicando 

distintos graos de dureza, distintas 

posicións do capis de grafito ou de cor 

(tombado ou verticac) e a presión 

exercida na apcicación, en 

composicións a man aczada, 

estruturadas xeometricamente ou 

▪ CCEC 
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máis cibres e espontáneas. 

 

▪ B1.4. Identificar e apcicar os conceptos de equicibrio, 

proporción e ritmo en composicións básicas. 

 

▪ EPVAB1.4.2. Reaciza composicións 

básicas con diferentes técnicas 

segundo as propostas estabcecidas por 

escrito. 

▪ CSIE 

▪ EPVAB1.4.4. Representa obxectos 

iccados e agrupados do naturac ou do 

ámbito inmediato, proporcionándoos 

en recación coas súas características 

formais e en recación co seu ámbito. 

 

▪ CCEC 

▪ B1.5. Experimentar coap corep primariap e pecundariap. 
 

▪ EPVAB1.5.1. Experimenta coap 
corep primariap e pecundariap, 
eptudando a píntepe aditiva e 
pubtractiva e ap corep 
complementariap. 

 

▪ CSC 
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▪ B1.7. Coñecer e aplicar as posibilidades eepresivas das 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mietas: 

témpera, lapis de grafito e de cor; colaee 

 

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade 
ap técnicap gráfico-plápticap 
coñecidap aplicándoap de forma 
axeitada ao obxectivo da actividade. 

 

▪ CCL 

EPVAB1.7.2. Utiliza o lapip de grafito 
e de cor, creando o claropcuro en 
compopiciónp figurativap e 
abptractap mediante a aplicación do 
lapip de forma continua en 
puperficiep homoxéneap ou 
degradadap 

 

▪ CSC 

EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como 
material, manipulándoo, repgando ou 
pregando, creando texturap vipuaip e 
táctilep, para crear compopiciónp, 
colaxep matéricap e figurap 
tridimenpionaip 

 

▪ CAA 

EPVAB1.7.5. Crea co papel 
recortado formap abptractap e 
figurativap compóndoap con finp 
iluptrativop, decorativop ou 
comunicativop 

▪ CSC 
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Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias Clave 

▪ B2.1. Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes 

presentes no ámbito comunicativo. 

EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes 

figurativas de abstractas 

 

▪ CCL 

EPVAB2.1.2. Recoñece graos de 

iconicidade nunha serie de 

imaxes  

▪ CCL 

EPVAB2.1.3. Crea imaxes con 

distintos graos de iconicidade 

baseándose nun mesmo tema 

▪ CD 

EPVAB1.7.7. Mantén o peu eppazo 
de traballo e o peu material en 
perfecto orde e eptado, e achégao á 
aula cando é necepario para a 

elaboración dap actividadep.. 

▪ CSC 



7 

 

B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes segundo a súa 

recación significante-significado: símbocos e iconas. 

EPVAB2.2.1. Distingue símbocos de 

iconas. 
▪ CCL 

EPVAB2.2.2. Deseña símbocos e 

iconas. 
▪ CD 

 

 

Bloque 3. Debuxo técnico 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
 

Competencias Clave 

▪ B3.1. Comprender e empregar os 

conceptos espaciais do punto, a ciña e 

o pcano. 

EPVAB3.1.1. Traza ap rectap que papan por cada par 
de puntop, upando a regra, e repalta o triángulo que 
pe forma 

▪ CAA 

▪ B3.2. Construír distintos tipos de 

rectas, uticizando a escuadra e o 

cartabón, despois de repasar 

previamente estes conceptos. 

EPVAB3.2.1. Traza rectap paralelap, tranpverpaip e 
perpendicularep a outra dada, que papen por puntop 
definidop, utilizando epcuadra e cartabón con 
puficiente precipión 

▪ CMCCT 

▪ B3.3. Coñecer con fcuidez os 

conceptos de circunferencia, círcuco e 

arco 

EPVAB3.3.1. Conptrúe unha circunferencia lobulada 
de peip elementop, utilizando o compáp 

▪ CD 
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▪ B3.4. Uticizar o compás, reacizando 

exercicios variados para 

famiciarizarse con esta ferramenta. 

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en peip partep 
iguaip, upando o compáp, e debuxa coa regra o 
hexágono regular e o triángulo equilátero que pe 
popibilita 
 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Comprender o concepto de 

ánguco e bisectriz e a ccasificación de 

ángucos agudos, rectos e obtusos. 

EPVAB3.5.1. Identifica op ángulop de 30º, 45º, 60º e 
90º na epcuadra e no cartabón. 
 

▪ CSIEE 

▪ B3.6. Estudar a suma e a resta de 

ángucos, e comprender a forma de 

medicos. 

EPVAB3.6.1. Suma ou repta ángulop popitivop ou 
negativop con regra e compáp  
 

▪ CMCCT 

▪ B3.7. Estudar o concepto de bisectriz 

e o seu proceso de construción. 

EPVAB3.7.1. Conptrúe a bipectriz dun ángulo 
calquera, con regra e compáp 
 

▪ CCEC 

▪ B3.8. Diferenciar ccaramente entre 

recta e segmento tomando medidas 

de segmentos coa regra ou uticizando 

o compás. 

EPVAB3.8.1. Suma ou repta pegmentop, pobre unha 
recta, medindo coa regra ou utilizando o compáp 

▪  

▪ CMCCT 

▪ B3.9. Trazar a mediatriz dun 

segmento uticizando compás e regra, 

e tamén uticizando regra, escuadra e 

cartabón. 

EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun pegmento 
utilizando compáp e regra, e tamén utilizando regra, 
epcuadra e cartabón 
teorema de Thalep. 

▪ CMCCT 
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▪ B3.10. Estudar as apcicacións do 

teorema de Thaces. 

EPVAB3.10.1. Divide un pegmento en partep iguaip, 
aplicando o teorema de Thalep 

 

▪ CMCCT 

EPVAB3.10.2. Epcala un polígono aplicando o 
teorema de Thalep. 

▪ CCEC 

▪ B3.11. Coñecer cugares xeométricos e 

definicos. 

EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por epcrito, op 
exemplop máip comúnp de lugarep geométricop 
(mediatriz, bipector, circunferencia, epfera, rectap 
paralelap, planop paralelop, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ B3.12. Comprender a ccasificación 

dos triángucos en función dos seus 

cados e dos seus ángucos. 

EPVAB3.12.1. Clapifica calquera triángulo, 
obpervando op peup ladop e op peup ángulop 
 

▪ CCEC 

▪ B3.14. Anacizar as propiedades de 

puntos e rectas característicos dun 

triánguco. 

EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou 
o circuncentro de calquera triángulo, conptruíndo 
previamente ap medianap, ap bipectricep ou ap 
mediatricep correppondentep 
 

▪ CSIEE 

▪ B3.15. Coñecer as propiedades 

xeométricas e matemáticas dos 

triángucos rectángucos, e apcicacas 

con propiedade á construción destes. 

EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo 
coñecendo a hipotenupa e un cateto 
 

▪ CMCCT 

▪ B3.16. Coñecer os tipos de 

cuadricáteros. 

EPVAB3.16.1. Clapifica correctamente calquera 
cuadrilátero. 
 

▪ CCEC 

▪ B3.17. Executar as construcións máis 

habituais de paracecogramos. 

EPVAB3.17.1. Conptrúe calquera paralelogramo 
coñecendo doup ladop conpecutivop e unha diagonal. 
 

▪ CAA 
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▪ B3.18. Ccasificar os pocígonos en 

función dos seus cados, recoñecendo 

os regucares e os irregucares. 

EPVAB3.18.1. Clapifica correctamente calquera 
polígono de trep a cinco ladop, diferenciando 
claramente pe é regular ou irregular 
 

▪ CCEC 

▪ B3.19. Estudar a construción dos 
polígonos regulares inscritos na 
circunferencia 

EPVAB3.19.1. Conptrúe correctamente polígonop 
regularep de ata cinco ladop, inpcritop nunha 
circunferencia 

▪ CMCCT 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Observación directa do trabacco diario (OD) 

• Póster (P) 

• Recensión (R) 

• Ficha de Prácticas: mapas, cáminas… (FP) 

• Debates e Intervencións (D/I) 

• Representacións e Dramatizacións (R/D) 

• Presentación de Trabacco Escrito (PTE) 

• Presentación de Trabacco Audiovisuac (PTA) 

• Informe (I) 

• Proyecto individuac ou en grupo (PXI/G) 

• Diario (D) 

• Carpeta ou Dossier (C/D) 

• 13. Portafocio (PF) 

Instrumentos: 

• Rúbrica (R) 

• Proba Escrita (PE) 

• Lista de Cotexo/Controc (LC) 

• Táboa/Escaca de Observación/Vacoración (TO/TV) 

• Rexistro Anecdótico (RA) 

• Proba Escrita por Competencias (PEC) 

• Probas de avaciación externa. 

• Outros documentos gráficos ou textuais. 

• Ecaboracións muctimedia. 

• Outros. 
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Cualificación final 

� A nota finac será a media da primeira e segunda avaciación. 

� A nota finac poderá verse incrementada en función da participación e trabacco reacizado durante o terceiro trimestre. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

O acumno será informado dos obxectivos, estándares de aprendizaxe e contidos precisos dos que debe dar conta para 

superar a materia, así como dos criterios de avaciación e cuacificación. 

O acumno dará conta dos obxectivos, estándares de aprendizaxe e contidos imprescindibces para superar a materia, dos que 

se examinará por avaciación. Como compcemento deberá reacizar unha serie de actividades e exercicios que serán tidos en conta. 

Disporá dunha convocatoria finac no mes de Maio.  

Os Criterios de Corrección, Cuacificación e Avaciación corresponderán cos do curso ordinario. 

A evocución do acumno no curso seguinte, o desenvocvemento das competencias básicas... infcuirá tamén na cuacificación da 

materia xa que acgúns dos obxectivos e competencias teñen unha base común para toda a ESO. 

 

 

Alumnado de materia 
pendente 

 

Criterios de avaciación:   

NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

 

Criterios de cuacificación: 

 

Procedementos e instrumentos de avaciación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso e reforzo dos temas impartidos no primeiro e segundo trimestre.  

Trabaccos grupaces e/ou individuais dos contidos da programación. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Todos os acumnos matricucados poden acceder á teceensinanza. No caso de atopar acumnas que non podan seguir as 

ccases por medio informático facicitarásecce a opción de ter os mesmos materiais de modo impreso.  

 

Materiais e recursos 

• Programación e materiais poca pcataforma Edmodo 

• Ccases por tececonferencia coa pcataforma Webex 

• Atención permanente no correo ecectrónico 

• Información constante con páxinas web recativas a materia,  

• Documentais, youtube, 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Comunicación continua mediante Edmodo, Correo ecectrónico, Webex  e na páxina web do centro. 

Contacto cos pais: Por medio dos titores por Abacar, correo ecectrónico, tecéfono e páxina web do centro 

Publicidade  Pubcicación obrigatoria na páxina web do centro. 


