
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:IES CHAN DO MONTE
CURSO:1º ESO
MATERIA:EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL E AUDIOVISUAL
DEPARTAMENTO:
DATA:8-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 6 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Presentación das láminas    100% EPVA B2.1.1 Diferencia e realiza composiciós abstractas e figurativas.
Presentación das láminas    100% EPVA B2.1.2 Distingue e realiza tres graos de iconicidade
Presentación das láminas    100% EPVA B2.4.1  Distingue os elementos que interveñen na cominicación visual.

Presentación das láminas    100% EPVA B3.1.8.1 Distingue e clasifica segundo os lados  os polígonos 
fundamentáis . Constrúe un triángulo equilátero, un cadrado e un hexágono.

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

Avaliación

Procedementos: Realizalas láminas e tarefas telemáticas

Instrumentos: Comprobar se cúmplense os objectivos na realización das 
mesmas tendo en conta o excepcional do caso.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Adicionar ata un 20%  sobre a nota obtida na 2ª avaliación si realiza 
correctamente as tarefas da terceira avaliación.
Os alumnos coo algunha das dúas primeiras avaliaciós suspensas deberán 
presentalas láminas que lles falten ou a parte delas necesaria para que a suma 
das pintuaciós acade a media de 5 sobre o total.

Proba
extraordinaria de

setembro

Realización de tres traballos nos cales resúmense os contidos e 
competencias de cada unha das avaliaciós y que no caso da terceira 
veranse axustados a os mínimos razoabeis.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Realización  das  láminas encomendadas no seu día

Criterios de cualificación:
Salvo poderse facer contróis  presenciáis, 100% da nota será a das 
láminas. Se non, 50% láminas e 50% control

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Presentación vía telemática dos traballos (por medio de classroom de 
Google o sinxelamente enviando fotografías dos traballos  ao e-mail do 
profesor ).
Valoración das mesmas se se cubren os obxectivos ou no seu defecto as 
competencias.



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

Actividades Realizalas  láminas con calquera materiáis, preferentemente lápices e 
rotuladores

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Facelos exercicios con consulta telemática o no caso de non ter 
posibilidades de conexión, mandalas fotos por correo electrónico.
  
Visualización de tutoriáis e exercicios resoltos.

Materiais e recursos Conexión a internet  se é posíbel e senón telefónica ( o centro deixou 
ordenadores aos alumnos que os requiriron.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Por medio do espazo abalar e por correo electrónico.

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
Chamada  telefónica  aos  pais  ou  titores  dos  alumnos  que non se
conectaron ao seguemento informático das clases e tarefas e que
non estean cualificados  cun aprobado.
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