
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Dado que cos alumnos de 2º BAC seguiuse avanzando coa materia da 3ª Avaliación non ha 
lugar a adaptar os Criterios de avaliación, sendo  estos os establecidos na Programación ó 
comezo de curso. 

Dado que cos alumnos de 2º BAC seguiuse avanzando coa materia da 3ª Avaliación non ha lugar  
adaptar os Estándares de Avaliación , sendo estos os establecidos na Programación ó comezo de 
curso. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

- Procedementos: Na terceira avaliación os métodos empregados para a recollida de 

información sobre a adquisición das competencias básicas, dominio dos contidos e 

consecución dos obxectivos prantexados foron:  

- Actividades en Google Classroom, onde se expoñen os temas pendentes para a terceira 

avaliación, exercicios e comentarios de texto. 

- Creación dunha clase no libro dixital de Oxford para que os alumnos que non teñan 

superadas as dúas avaliacións anteriores poidan repasar e reforzar a materia suspensa, así 

como para complementar a materia da terceira  avaliación para todos os alumnos. As 

actividades realizadas no libro son rexistradas como proba do seu traballo coa calificación 

correspondente. 

- Videoconferencias semanais para a explicación dos temas propostos en Classroom e 

entrega de exercicios e comentarios remitidos ao correo electrónico para a súa corrección. 

 

- Instrumentos: Os instrumentos para a valoración do avance dos alumnos que se van 

empregar son 

Realización das actividades do libro de texto dixital. 

Actividades propostas a través de Abalar e Google Classroom. 

Cualificación final 

- Os alumnos que teñan superadas a primeira e segunda avaliación poderán mellorar a súa 

calificación mediante o traballo realizado telemáticamente durante a terceira. 

- Os alumnos que teñan suspendida a primeira avaliación e recuperada na segunda, terán 

unha terceira avaliación aprobada e a posibilidade de mellorar a súa nota mediante o 

traballo telemático. 

- Os alumnos que non teñan superadas as dúas avaliacións anteriores, poderán aprobar e 

recuperar a materia mediante un  examen de recuperación presencial, se  fose posible, e se  

non, mediante a avaliación das actividades realizadas telemáticamente na terceira 

avaliación, e a súa calificación positiva  sería un 5.  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non teñan superado a asignatura trala avaliación final ordinaria no mes de 
Xuño, por non ter superado os contidos e criterios de avaliación mínimos exixibles, 
presentaranse á proba extraordinaria de Setembro,  que consistirá nun exame escrito que 
inclúa os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación do curso. 

Estes alumnos aprobarán a asignatura e promocionarán ó curso seguinte se obteñen no exame 
extraordinario unha nota igual ou superior a 5. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades do libro dixital da editorial Oxford correspondentes as unidades 

estudadas nos dous primeiros trimestres e avance do terceiro. 

Comentarios de textos de preparación da ABAU. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda avaliación e avance da terceira 

facendo uso do libro dixital da editorial Oxford. As actividades poden ser correxidas 

de maneira autónoma e quedan rexistradas para o seu control tanto da realización 

como da calificación das mesmas. 

- Videoconferencias semanais para a explicación dos temas propostos en Classroom e 

entrega de exercicios e comentarios remitidos ao correo electrónico para a súa 

corrección. 

 

Materiais e recursos 
Actividades propostas a través de Abalar e Google Classroom 
Libro dixital da editorial Oxford. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase a través da plataforma Abalar de que ten sido publicada a adaptación na 
páxina web do noso centro.. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


