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

B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus 
membros. 

CCB5.3.1.  Identifica e explica os papeis que desempeñan dentro da familia 
cada un dos seus membros, identificando e explicando a través deles 
estereotipos culturais e comparándos cos actuais. 

B5.4. Coñecer os rasgos máis relevantes da vida cotiá en Grecia e Roma. 

CCB5.4.1.  Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, 
os hábitos de hixiene e o vestiario en Grecia e Roma. 

CCB5.4.2.  Identifica e describe formas de traballo e relaciona as mesmas cos 
coñecementos científicos e técnicos da época, e explica a súa influenza no 
progreso da cultura occidental. 

B7.1. Investigar , coñecer e describir aspectos da cultura e civilización 
grecolatina que perviven na actualidade na nosa cultura. 

CCB7.1.1.  Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización 
grecolatina que perviviron ata a actualidade, demostrando a súa vixencia 
nunha e outra época mediante exemplos. 
 

CCB7.4.1.  Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para recabar 
información e realizar traballos de investigación acerca da pervivencia da 
civilización clásica  na nosa cultura. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Para o envío das tarefas  a realizar polo alumnado utilizo o Google Drive da 
miña conta de Google Suite, dende onde comparto as tarefas a facer. En 
algunhas ocasións tamén as envío por whatsapp, aínda que son as menos. 
O alumnado envía as tarefas realizadas a través de e-mail, en algunhas 
ocasións como no caso anterior, a través de whatsapp ou fotografías. 
 

Instrumentos: 
O medio utilizado para corrixirlles e comentarlles as tarefas é o e-mail, 

unha vez recibidas primeiro aviso de que as recibín, logo revísoas e se hai 
algún erro coméntolles os fallos e corrixímolos a través de e-mail. En 

algunhas ocasións, como xa comentei antes, a través de whatsapp  e de 

fotografías. 
 O seguemento diario de cada alumno vouno recollendo no caderno do 

profesor, onde anoto se o entregan en prazo ou non, se está todo feito, de 
que xeito e tamén as dificultades que tiveron. 

 O alumno/a que non entregue levará  nesa tarefa un 0. 

 O alumno/a que entregue a tarefa fóra de tempo levará  un 1. 
 O alumno/a que entregue a tarefa en prazo e rematada un 3. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso será unha media da 1ª e 2ª avaliación, á que se lle 
sumará  o 20% da media das notas obtidas durante a 3ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Un exame presencial, dos estándares da 1ª e da 2ª avaliación, se é posible. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Ter acadados os obxectivos mínimos esixibles. 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
A nota  calcúlase segundo o traballo que realizase o alumno/a e que se 
valorará de 1 ao 10. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Realización de traballos e fichas  sobre a materia suspensa, que terá que 
ter entregado antes da avaliación final de xuño, a través de e-mail, 
whatsapp ou fotografías. 
Esta materia non se imparte noutros cursos. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Fichas de traballo,  elaboración  de esquemas , resumes,  sínteses  etc. A  
través  de e-mail, ou whatsapp. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío as  tarefas  a facer cunha  periodicidade  semanal, o primeiro  día da 
semana  envíolles  o que teñen que realizar, e especifícolles  que as tarefas 

propostas   equivalen  ás horas lectivas  de cada materia, que teñen que 
envialas  resoltas no prazo da semana, límite o domingo de cada semana, 

realizadas  a ordenador ou na libreta e enviar foto. Se teñen dúbidas  ou 
queren poñerse en contacto comigo que o fagan  a través do correo que lles 
envío en calquer momento do día ou por teléfono. 

Os problemas de conectividade  son case inexistentes, xa que algúns  
alumnos/as que non tiñan ordenador , nin internet, recibiron ordenadores do 
colexio ,e do concello de Foz e Burela , e tamén  acceso  a internet. 

Materiais e recursos Libro de texto, ordenador, internet, vídeos, etc. 

 
 

 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 


