
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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CENTRO: IES CHAN DO MONTE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer os trazos máis salientables da vivenda en Grecia e Roma. Identifica e describe os tipos de vivenda  en Grecia e Roma. 

Coñecer as creacións urbanísticas romanas, así como a súa rede viaria. 
Describe as características das grandes obras públicas romanas, explicando a 
súa importancia e influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

Identificar as característica s máis salientables da arquitectura 
grecorromana en relación cos edificios máis singulares. 

Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e romana. 

Coñecer as característica s fundamentais da arte clásica e relacionar 
manifestación s artísticas actuais cos seus modelos clásicos. 

Recoñece os trazos básicos da arte clásica. 

Identificar as características fundamentais dos xéneros literarios 
clásicos e coñecer os seus principais autores e obras. 

Recoñece as principais características dos xéneros literarios clásicos e aos 
seus autores máis representativos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise dos traballos individuais escritos do alumnado. 

Instrumentos: 
     O instrumento principal de avaliación será o traballo escrito individual 
que con carácter obrigatorio se lle encarga a cada alumno/a sobre un 
aspecto da arte clásica (literatura, arquitectura, escultura, pintura e artes 
menores) e que o alumno deberá  entregar por vía telemática ao longo do 
trimestre. 
      Este exercicio foille asignado a cada alumno ao comezo do período 
extraordinario de Estado de Alarma por vía telemática, indicándolle os 
distintos puntos que debe incluír nel,  tanto nas comunicacións a través da 
Aula Virtual do Centro como nas clases por videoconferencia a través da 
plataforma Webex da Consellería de Educación. 
     Tamén se lles valorará de xeito positivo a participación voluntaria no 
proxecto interdisciplinar "Tecedoras da Memoria" que puxeron en marcha 
para este período os departamentos de Lingua Galega e Literatura e Lingua 
Castelá e Literatura conxuntamente. A súa participación consistirá na 
elaboración de pequenos traballos voluntarios sobre determinados fitos 
mitolóxicos que os autores da literatura do Século de Ouro incluíron na súa 
produción poética.  
     Tamén se valorará a asistencia a estas clases por videoconferencia e a 
participación activa nas mesmas. 

Cualificación final 

     A materia impartida no terceiro trimestre non se avaliará de xeito 
independente para facer “media” coas cualificacións anteriores. Servirá 
para mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
     A cualificación final do curso será a obtida como media das dúas 
primeiras avaliacións podendo verse incrementada ata en dous puntos 
máis: 

 Ata 1 punto pola entrega do traballo individual obrigatorio que sexa 
avaliado positivamente. 

 Ata 1 punto pola participación voluntaria no proxecto "Tecedoras da 
Memoria" e pola entrega dun traballo que sexa avaliado 
positivamente. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

     Consistirá nun exame escrito. 
     O referente serán as aprendizaxes durante os dous primeiros 
trimestres. A parte de materia que se puidese ter avanzado no terceiro 
trimestre non entrará na proba extraordinaria. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON HAI ALUMNADO CON ESTA MATERIA PENDENTE POR IMPARTIRSE 
ÚNICAMENTE DURANTE  ESTE CURSO, SEN CONTINUIDADE NO SEGUINTE.  

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Exercicios de investigación sobre os diferentes aspectos da arte no 
mundo clásico. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

     Segundo os datos ofrecidos polo centro, todo o alumnado desta 
materia ten acceso a Internet. Por iso todos foron matriculados na 
Aula Virtual do Centro. 
     Deste xeito a comunicación será telemática utilizando como 
plataformas ad hoc  a Aula Virtual do propio Centro e a plataforma 
Webex da Consellería para as clases semanais por videoconferencia, 
segundo o horario establecido para cada materia polo centro. 
     Nestas conexións iranse resolvendo as dúbidas que ao alumnado lle 
xurdan na súa procura da información, así como facilitándolle 
directrices para a elaboración dos traballos.  
     Os traballos que se vaian entregando por parte dos alumnos e unha 
vez avaliados polo profesor, serán compartidos na Aula Virtural, coa 
finalidade de que todo o alumnado poida ver outros aspectos da 
Cultura Clásica que eles non trataron nos seus traballos. Isto vén suplir 
en certa medida o que se facía durante o curso ordinario coa 
exposición oral do traballo por parte do alumno ante os seus 
compañeiros e as explicacións complementarias do profesor. 
     Nas clases por videoconferencia animarase, ademais, á 
participación do alumnado no proxecto interdisciplinar "Tecedoras da 
Memoria". 

Materiais e recursos 
Ademais dos mesmos que figuran na programación xeral do curso, 
facilitaránselle por vía telemática todos aqueles materiais que resulten 
necesarios para o desenvolvemento desta programación. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesor dará a coñecer esta adaptación da programación ao 
alumnado nas conexións telemáticas mediante a plataforma Webex 
da Consellería de Educación. 
E indicaráselles que vai estar publicada na páxina web do centro.  

Publicidade  
Esta adaptación da programación será publicada na páxina web do 
centro. 


