
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 Resultados de aprendizaxe 
Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas 
mediante expresións alxébraicas. 

RA 9 - Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e 
aplicando os métodos de resolución máis axeitados. 

Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de 
desenvolvemento e factorización. 

Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro grao. 

Resolvéronse problemas da vida cotiá, utilizando as expresións 
alxébricas obtidas a partires das propiedades das progresións 
aritméticas e xeométricas. 

Identificáronse monomios e polinomios como expresións alxébricas. 

Realizáronse operacións de suma, resta, multiplicación e división con 
monomios. 

Elaboráronse métodos eficaces de desenvolvemento de identidades 
notables. 

Realizáronse operacións de suma, resta, multiplicación e división con 
polinomios. 
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Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a 
intervención da enerxía 

RA5 - Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, 
describindo fenómenos simples da vida real 

Recoñecéronse diversas fontes de enerxía 

Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non renovable 

Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, transporte e 
utilización) das fontes de enerxía renovables e non renovables, utilizando 
as TIC 

Aplicáronse cambios de unidades de enerxía 

Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía 

Describíronse procesos relacionados co mantemento do organismo e da 
vida nos que se aprecia claramente o papel da enerxía 
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Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse a 
función das estruturas anatómicas do aparello reprodutor 

RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou 
os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 
organismo 

Detalláronse as diferentes patoloxías e enfermidades asociadas ao 
aparello reprodutor. 

Explicouse a importancia da hixiene sexual. 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Análise da produción escrita(tarefas propostas na aula virtual) e 
oral(intervencións nas sesións de Webex). 

Instrumentos: 

 Probas escritas por medios telemáticos ou, se a situación o permite, 
presenciais. 

 Probas orais realizadas nas clases por videoconferencia. (traballo na 
aula). 

Cualificación 3ª 
avaliación 

 70 % tarefas entregadas 

 30% intervencións nas clases de Webex 

Cualificación final 

Para os alumnos que non tiveran unha avaliación positiva na media das 
dúas primeiras avaliacións tendo en conta a nota exacta obtida en cada 
unha delas realizarán probas escritas de recuperación (mediante 
conferencias individuais de Webex). Considerase recuperada sempre que 
alcance unha nota media mínima de cinco. 
A nota final da avaliación ordinaria calcularase do seguinte xeito: 
 

Nota final = 
𝑁𝑜𝑡𝑎1ª𝐴𝑉+𝑁𝑜𝑡𝑎2ª𝐴𝑉

2
+

𝑁𝑜𝑡𝑎 3ª𝐴𝑉

5
 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Exame presencial salvo que as autoridades sanitarias indiquen a 
imposibilidade de facelo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Clases virtuais dúas horas semanais por curso vía Webex 

 Subir enunciados de exercicios, exercicios guiados, solucións de 
exercicios. 

 Visionado de vídeos. 

 Explicacións de temas de ampliación a través da clase por 
videoconferencia utilizando diferentes recursos. 

 Resolución de dúbidas tanto de exercicios de repaso, reforzo 
coma de ampliación. 

 Conversacións motivadoras cos alumnos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

ALUMNADO CON CONECTIVIDADE 
Actividades prácticas autónomas: 

• Estudo 
• Traballo tutelado 
• Resolución de problemas de forma autónoma 
• Lectura de material subido á Aula Virtual 

Actividades prácticas guiadas: 
• Resolución de problemas de forma guiada 
• Presentación de exercicios resoltos. 
• Explicación de material apropiado (material propio subido á 

aula virtual). 
• Vídeos 
• Traballo interactivo en diferentes plataformas 

 
Todos os alumnos teñen conectividade 

Materiais e recursos 
Aula Virtual, Abalar, Webex, Correo electrónico, presentacións, 
documentos de texto e multimedia. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Cada profesor informará os seus alumnos tanto mediante correo 
electrónico como nas clases telemáticas, de que esta modificación á 
programación está subida na aula virtual do centro. Así mesmo, cada 
profesor enviará un mensaxe abalar ás familias 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na aula virtual do 
módulo. 


