
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
DEPARTAMENTO: FILOLOXÍA 
DATA: 06/05/20 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO: CPR PLURILNGÜE NOSA SRA. DO 
PILAR 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

  

 

 

 

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 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Escoitar de forma activa e comprender o sentido global de textos 

orais. 

LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os 

debates e calquera intercambio comunicativo oral. 

B1.2. Valorar a importancia da conversa na vida social practicando 

actos de fala (contando, describindo, opinando, dialogando, etc.), en 

situacións comunicativas propias da actividade escolar. 

LCLB1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación. 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 

formatos e soportes. 

LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións entre elas. 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 

formatos e soportes 
LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten 

desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 

formatos e soportes 
LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

B2.2. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, 

en papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe 

continua. 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co 

ámbito de uso. 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, 

imitando textos modelo. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co 

ámbito de uso. 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos 

visuais que poden aparecer nos textos. 

B3.2. Usar de forma efectiva os dicionarios e outras fontes de consulta, 

tanto en papel como en formato dixital, para resolver dúbidas en 

relación ao manexo da lingua e para enriquecer o propio vocabulario. 

LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas 

dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario. 

B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 

mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e 

palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de 

comprensión e para a produción de textos. 

LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción 

dos textos traballados en calquera das outras. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 

todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e 

ás propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. 

B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 

vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como instrumento 

de lecer e diversión que permite explorar mundos diferentes aos nosos, 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos compañeiros e coas 

compañeiras. 
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reais ou imaxinarios. 

B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 

convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

B1.4. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de 

xeito individual ou en grupo. 
LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co 

ámbito de uso. 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e 

dialogados, imitando textos modelo. 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso 

para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e 

para a composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos 

propios e alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso 

para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e 

para a composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos 

propios e alleos. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso 

para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e 

para a composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos 

propios e alleos. 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e 

escritas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O alumnado terá toda a información sobre os contidos e as 

tarefas a realizar na súa clase do classroom, de modo que  cada día que 

correspondía sesión de clase se subirá a esta plataforma as indicacións  do que 

debe realizar nesa sesión  e dos contidos e documentos que debe empregar. Unha 

vez realizadas as tarefas son corrixidas nas sesións realizadas por videoconferencia 

e ao final da semana colgan na nomeada plataforma as actividades realizadas 

durante a mesma para ser corrixidas e anotadas no rexistro do profesor, que 

responderá a cada alumno/a coas correccións pertinentes. A materia a traballar 

sempre responderá aos  contidos, criterios e estándares traballados no primeiro e 

segundo trimestre. 

Instrumentos: o profesor fará as correccións orais das tarefas a través das 

videoconferencias  (aplicación Meets)  e escritas a través das correccións das 

diferentes tarefas colgadas no classroom. Sempre haberá un retorno das mesmas, 

no que o mestre transmitirá ao alumnado as correccións ou indicacións pertinentes 

sobre as actividades realizadas. Este retorno será realizado a través da plataforma  

classroom ou do correo electrónico empregando as direccións do alumnado co 

dominio @colexiodopilarfoz.es de Google Suite Education Todo isto será anotado 

e rexistrado no programa Idoceo. 

Cualificación final 

1) Para calcular a nota final do terceiro trimestre tomarase como nota base a nota 

do segundo trimestre. 

 

2) Nesta materia a avaliación é continua.  Ao ser avaliación contínua partiremos da 

nota da segunda avaliación sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a 

nota da primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 

 

3) Esta nota base poderá incrementarse da seguinte forma: 

 

a) 0.5 puntos pola entrega de todas as tarefas sempre que estas estean completas. 

Cada vez que entreguen unha tarefa incompleta reducirase -0.1 dese 0.5. 

 

b) 0.5 pola entrega en prazo de cada unha das tarefas/actividades. Cada vez que 

entreguen unha tarefa fora de prazo reducirase -0.1 dese 0.5. 

 

c) 0.5 cando as tarefas/actividades son entregadas coa calidade exixida polo 

profesor. Cada vez que entreguen unha tarefa non estea realizada coa calidade 

exixida reducirase -0.1 sobre ese 0.5. 

 

En definitiva, aqueles/as alumnos/as que entreguen as súas tarefas de xeito 

completo, que sexan puntuais nas mesmas e  reúnan a calidade necesaria poden 

subir a súa nota do segundo trimestre en ata 1.5 puntos. 

 

4) Ao alumnado que teña algunha avaliación suspensa se lle pode asignar 

actividades de reforzo e repaso para afianzar contidos que non superou no 

trimestre ademais das que xa se realizarán nas diferentes sesións da semana e que 

sempre se referirán a contidos, criterios e estándares traballados neses trimestres 

respectivos. 

 

5) Aqueles alumnos/as que non entreguen as tarefas e que teñan as dúas primeiras 

avaliacións suspensas ou ben solo a  segunda, non aprobarán a materia. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 

En principio, e según as circunstancias o permitan, consistirá nunha proba baseada 

nos contidos, criterios e estándares traballados na primeira e segunda avaliación. 

 

Si as circunstancias non o permiten, artellarase outro xeito de realizar a proba , 

sempre baseada nos  contidos, criterios e estándares traballados na primeira e 

segunda avaliación. 

 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

1. Entregar as actividades respectivas de cada trimestre de forma completa. 

 

2. Realizar as actividades de forma axeitada en canto á súa calidade tanto desde o 

punto de vista da ortografía como dos contidos  a traballar. 

 

Criterios de cualificación: 

 

40% entrega de tarefas 

60% calidade das tarefas entregadas. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Desde principio de curso o alumnado con esta materia suspensa estaba recibindo 

trimestralmente actividades para a recuperación da mesma sempre atendendo aos 

contidos, criterios e estándares traballados o curso pasado. Estas actividades eran 

corrixidas e asignábaselle unha nota rexistrada no rexistro do profesorado. Neste 

trimestre subirase/mandarase por email as actividades para reforzar contidos do 

terceiro trimestre do curso pasado. Unha vez feitas o/a alumno/a subirá as mesmas 

á plataforma Classroom nas que serán corrixidas e avaliadas polo profesor.  Todo 

isto será anotado e rexistrado no programa Idoceo. 

 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Neste terceiro trimestre realizaranse actividades de repaso, reforzo e ampliación 

dos contidos dados ao longo do curso ou xa impartidos en cursos anteriores. Do 

mesmo xeito faranse actividades trimestrais de reforzo  para aquel alumnado que 

ten a materias suspensas do curso pasado ou para aquel alumnado que non 

superou algunha das avaliacións deste curso, co obxectivo de repasar e afianzar os 

contidos impartidos neses trimestres. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

As dificultades amosadas a principio de curso con aqueles alumnos/as que 

presentaban dificultades de conectividade están subsanadas.  O alumnado ten 

toda a información sobre os contidos e as tarefas a traballar na súa clase do 

classroom, de modo que  cada día que correspondía sesión de clase se subirá a 

esta plataforma as indicacións  do que debe realizar nesa sesión  e dos 

contidos e documentos que debe empregar. Unha vez realizadas as tarefas son 

correxidas nas sesións realizadas por videoconferencia e ao final da semana 

colgarán na nomeada plataforma as actividades realizadas durante a semana 

para ser correxidas e anotadas no rexistro do profesor, que responderá a cada 
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alumno/a coas correccións pertinentes. 

Materiais e recursos 
Classroom, Videoconferencias Meets, dirección correo electrónico co 

dominio @colexiodopilarfoz.es 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

a) O alumnado será informado deste documento da seguinte maneira: 

1. Informaráselles nas sesións de videoconferencia. 

2. Colgarase este documento na clase respectiva da plataforma classroom.  

 

b) As familias serán informadas a través da publicación deste documento na 

páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. www.colexiodopilarfoz.es 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR 

CURSO: 2º ESO 
MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
DEPARTAMENTO: FILOLOXÍA 
DATA: 06/05/20 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO: CPR PLURILNGÜE NOSA SRA. DO 
PILAR 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

  

 

 

 

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 7 CENTRO: CPR PLURILNGÜE NOSA SRA. DO PILAR 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en 

relación co ámbito de uso: ámbito persoal, educativo ou escolar, e 

social. 

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito persoal, escolar/ 

educativo e social, identificando a estrutura, a información relevante e a intención 

comunicativa do/da falante. 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en 

relación co ámbito de uso: ámbito persoal, educativo ou escolar, e 

social. 

LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en 

relación co ámbito de uso: ámbito persoal, educativo ou escolar, e 

social. 

LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais respectando a xerarquía dada. 

B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de textos 

orais. 

LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate 

tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara 

ás opinións das demais persoas. 

B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de 

xeito individual ou en grupo. 
LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas 

prácticas orais. 

B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de 

xeito individual ou en grupo. 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á 

finalidade da práctica oral. 

B1.6. Participar e valorar a intervención en debates, coloquios e 

conversas espontáneas. 

LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as conversas orais axustándose 

á quenda de palabra, respectando o espazo, xesticulando adecuadamente, escoitando 

activamente as demais persoas e usando fórmulas de saúdo e despedida 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 
LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras propias de nivel formal da lingua e 

incorpóraas ao seu repertorio léxico. 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 
LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo 

as relacións que se establecen entre elas. 

B2.3. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, 

en papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe 

continua. 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de 

todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e 

ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. 

B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 

convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo 

as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 
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convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. analizar e regular os seus propios sentimentos. 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso 

para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e 

para a composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos 

propios e alleos. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais 

B3.9. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 

mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e 

palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de 

comprensión e para a produción de textos. 

LCLB3.9.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de 

referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na 

organización do contido do discurso. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e 

explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), e valora a 

súa función na organización do contido do texto. 

B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou 

escribe. 
LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica o uso dos tempos e modos verbais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O alumnado terá toda a información sobre os contidos e as 

tarefas a realizar na súa clase do classroom, de modo que  cada día que 

correspondía sesión de clase se subirá a esta plataforma as indicacións  do que 

debe realizar nesa sesión  e dos contidos e documentos que debe empregar. Unha 

vez realizadas as tarefas son corrixidas nas sesións realizadas por videoconferencia 

e ao final da semana colgan na nomeada plataforma as actividades realizadas 

durante a mesma para ser corrixidas e anotadas no rexistro do profesor, que 

responderá a cada alumno/a coas correccións pertinentes. A materia a traballar 

sempre responderá aos  contidos, criterios e estándares traballados no primeiro e 

segundo trimestre. 

Instrumentos: o profesor fará as correccións orais das tarefas a través das 

videoconferencias  (aplicación Meets)  e escritas a través das correccións das 

diferentes tarefas colgadas no classroom. Sempre haberá un retorno das mesmas, 

no que o mestre transmitirá ao alumnado as correccións ou indicacións pertinentes 

sobre as actividades realizadas. Este retorno será realizado a través da plataforma  

classroom ou do correo electrónico empregando as direccións do alumnado co 

dominio @colexiodopilarfoz.es de Google Suite Eucation Todo isto será anotado e 

rexistrado no programa Idoceo. 

Cualificación final 

1) Para calcular a nota final do terceiro trimestre tomarase como nota base a nota 

do segundo trimestre. 

 

2) Nesta materia a avaliación é continua.  Ao ser avaliación contínua partiremos da 

nota da segunda avaliación sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a 

nota da primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 

 

3) Esta nota base poderá incrementarse da seguinte forma: 

 

a) 0.5 puntos pola entrega de todas as tarefas sempre que estas estean completas. 

Cada vez que entreguen unha tarefa incompleta reducirase -0.1 dese 0.5. 

 

b) 0.5 pola entrega en prazo de cada unha das tarefas/actividades. Cada vez que 

entreguen unha tarefa fora de prazo reducirase -0.1 dese 0.5. 

 

c) 0.5 cando as tarefas/actividades son entregadas coa calidade exixida polo 

profesor. Cada vez que entreguen unha tarefa non estea realizada coa calidade 

exixida reducirase -0.1 sobre ese 0.5. 

 

En definitiva, aqueles/as alumnos/as que entreguen as súas tarefas de xeito 

completo, que sexan puntuais nas mesmas e  reúnan a calidade necesaria poden 

subir a súa nota do segundo trimestre en ata 1.5 puntos. 

 

4) Ao alumnado que teña algunha avaliación suspensa se lle pode asignar 

actividades de reforzo e repaso para afianzar contidos que non superou no 

trimestre ademais das que xa se realizarán nas diferentes sesións da semana e que 

sempre se referirán a contidos, criterios e estándares traballados neses trimestres 

respectivos. 

 

5) Aqueles alumnos/as que non entreguen as tarefas e que teñan as dúas primeiras 

avaliacións suspensas ou ben solo a  segunda, non aprobarán a materia. 
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Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 

En principio, e según as circunstancias o permitan, consistirá nunha proba baseada 

nos contidos, criterios e estándares traballados na primeira e segunda avaliación. 

 

Si as circunstancias non o permiten, artellarase outro xeito de realizar a proba , 

sempre baseada nos  contidos, criterios e estándares traballados na primeira e 

segunda avaliación. 

 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

1. Entregar as actividades respectivas de cada trimestre de forma completa. 

 

2. Realizar as actividades de forma axeitada en canto á súa calidade tanto desde o 

punto de vista da ortografía como dos contidos  a traballar. 

 

Criterios de cualificación: 

 

40% entrega de tarefas 

60% calidade das tarefas entregadas. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Desde principio de curso o alumnado con esta materia suspensa estaba recibindo 

trimestralmente actividades para a recuperación da mesma sempre atendendo aos 

contidos, criterios e estándares traballados o curso pasado. Estas actividades eran 

corrixidas e asignábaselle unha nota rexistrada no rexistro do profesorado. Neste 

trimestre subirase/mandarase por email as actividades para reforzar contidos do 

terceiro trimestre do curso pasado. Unha vez feitas o/a alumno/a subirá as mesmas 

á plataforma Classroom nas que serán corrixidas e avaliadas polo profesor.  Todo 

isto será anotado e rexistrado no programa Idoceo. 

 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Neste terceiro trimestre realizaranse actividades de repaso, reforzo e ampliación 

dos contidos dados ao longo do curso ou xa impartidos en cursos anteriores. Do 

mesmo xeito faranse actividades trimestrais de reforzo  para aquel alumnado que 

ten a materias suspensas do curso pasado ou para aquel alumnado que non 

superou algunha das avaliacións deste curso, co obxectivo de repasar e afianzar os 

contidos impartidos neses trimestres. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

As dificultades amosadas a principio de curso con aqueles alumnos/as que 

presentaban dificultades de conectividade están subsanadas.  O alumnado ten 

toda a información sobre os contidos e as tarefas a traballar na súa clase do 

classroom, de modo que  cada día que correspondía sesión de clase se subirá a 

esta plataforma as indicacións  do que debe realizar nesa sesión  e dos 

contidos e documentos que debe empregar. Unha vez realizadas as tarefas son 

correxidas nas sesións realizadas por videoconferencia e ao final da semana 

colgarán na nomeada plataforma as actividades realizadas durante a semana 

para ser correxidas e anotadas no rexistro do profesor, que responderá a cada 
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alumno/a coas correccións pertinentes. 

Materiais e recursos 
Classroom, Videoconferencias Meets, dirección correo electrónico co 

dominio @colexiodopilarfoz.es 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

a) O alumnado será informado deste documento da seguinte maneira: 

1. Informaráselles nas sesións de videoconferencia. 

2. Colgarase este documento na clase respectiva da plataforma classroom.  

 

b) As familias serán informadas a través da publicación deste documento na 

páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. www.colexiodopilarfoz.es 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.6. Participar e valorar a intervención en debates, coloquios e 

conversas espontáneas. 

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates e coloquios escolares respectando as regras de 

interacción, intervención e cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e 

respectando as opinións das demais persoas. 

B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de 

textos a través dunha lectura reflexiva que permita identificar posturas 

de acordo ou desacordo, respectando en todo momento as opinións das 

demais persoas. 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

B2.4. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, 

en papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe 

continua. 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e integra os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e 

estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa propia 

produción escrita ou a dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.7. Valorar a importancia da escritura como ferramenta de 

adquisición das aprendizaxes e como estímulo do desenvolvemento 

persoal. 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora 

ao seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

B3.10. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 

mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e 

palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de 

comprensión e para a produción de textos. 

LCLB3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e 

da palabra desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

B4.2. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura 

española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, 

próximas aos propios gustos e ás propias afeccións, contribuíndo á 

formación da personalidade literaria. 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como 

única finalidade o pracer pola lectura. 

B4.7. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas, 

para realizar un traballo educativo en soporte impreso ou dixital sobre 

un tema do currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico e 

persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para 

a realización dos seus traballos educativos. 

B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos 

orais de diferente tipo. 

LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos 

narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 

relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 

formatos e soportes. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios 

do ámbito persoal e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 
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identificando a tipoloxía textual seleccionada, a organización do contido, as marcas 

lingüísticas e o formato utilizado. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 

formatos e soportes. 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do contido. 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso 

para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e 

para a composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos 

propios e alleos, utilizando a terminoloxía gramatical necesaria para a 

explicación dos usos da lingua. 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso 

para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e 

para a composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos 

propios e alleos, utilizando a terminoloxía gramatical necesaria para a 

explicación dos usos da lingua. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O alumnado terá toda a información sobre os contidos e as 

tarefas a realizar na súa clase do classroom, de modo que  cada día que 

correspondía sesión de clase se subirá a esta plataforma as indicacións  do que 

debe realizar nesa sesión  e dos contidos e documentos que debe empregar. Unha 

vez realizadas as tarefas son corrixidas nas sesións realizadas por videoconferencia 

e ao final da semana colgan na nomeada plataforma as actividades realizadas 

durante a mesma para ser corrixidas e anotadas no rexistro do profesor, que 

responderá a cada alumno/a coas correccións pertinentes. A materia a traballar 

sempre responderá aos  contidos, criterios e estándares traballados no primeiro e 

segundo trimestre. 

Instrumentos: o profesor fará as correccións orais das tarefas a través das 

videoconferencias  (aplicación Meets)  e escritas a través das correccións das 

diferentes tarefas colgadas no classroom. Sempre haberá un retorno das mesmas, 

no que o mestre transmitirá ao alumnado as correccións ou indicacións pertinentes 

sobre as actividades realizadas. Este retorno será realizado a través da plataforma  

classroom ou do correo electrónico empregando as direccións do alumnado co 

dominio @colexiodopilarfoz.es de Google Suite Eucation Todo isto será anotado e 

rexistrado no programa Idoceo. 

Cualificación final 

1) Para calcular a nota final do terceiro trimestre tomarase como nota base a nota 

do segundo trimestre. 

 

2) Nesta materia a avaliación é continua.  Ao ser avaliación contínua partiremos da 

nota da segunda avaliación sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a 

nota da primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 

 

3) Esta nota base poderá incrementarse da seguinte forma: 

 

a) 0.5 puntos pola entrega de todas as tarefas sempre que estas estean completas. 

Cada vez que entreguen unha tarefa incompleta reducirase -0.1 dese 0.5. 

 

b) 0.5 pola entrega en prazo de cada unha das tarefas/actividades. Cada vez que 

entreguen unha tarefa fora de prazo reducirase -0.1 dese 0.5. 

 

c) 0.5 cando as tarefas/actividades son entregadas coa calidade exixida polo 

profesor. Cada vez que entreguen unha tarefa non estea realizada coa calidade 

exixida reducirase -0.1 sobre ese 0.5. 

 

En definitiva, aqueles/as alumnos/as que entreguen as súas tarefas de xeito 

completo, que sexan puntuais nas mesmas e  reúnan a calidade necesaria poden 

subir a súa nota do segundo trimestre en ata 1.5 puntos. 

 

4) Ao alumnado que teña algunha avaliación suspensa se lle pode asignar 

actividades de reforzo e repaso para afianzar contidos que non superou no 

trimestre ademais das que xa se realizarán nas diferentes sesións da semana e que 

sempre se referirán a contidos, criterios e estándares traballados neses trimestres 

respectivos. 

 

5) Aqueles alumnos/as que non entreguen as tarefas e que teñan as dúas primeiras 

avaliacións suspensas ou ben solo a  segunda, non aprobarán a materia. 
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Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 

En principio, e según as circunstancias o permitan, consistirá nunha proba baseada 

nos contidos, criterios e estándares traballados na primeira e segunda avaliación. 

 

Si as circunstancias non o permiten, artellarase outro xeito de realizar a proba , 

sempre baseada nos  contidos, criterios e estándares traballados na primeira e 

segunda avaliación. 

 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

1. Entregar as actividades respectivas de cada trimestre de forma completa. 

 

2. Realizar as actividades de forma axeitada en canto á súa calidade tanto desde o 

punto de vista da ortografía como dos contidos  a traballar. 

 

Criterios de cualificación: 

 

40% entrega de tarefas 

60% calidade das tarefas entregadas. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Desde principio de curso o alumnado con esta materia suspensa estaba recibindo 

trimestralmente actividades para a recuperación da mesma sempre atendendo aos 

contidos, criterios e estándares traballados o curso pasado. Estas actividades eran 

corrixidas e asignábaselle unha nota rexistrada no rexistro do profesorado. Neste 

trimestre subirase/mandarase por email as actividades para reforzar contidos do 

terceiro trimestre do curso pasado. Unha vez feitas o/a alumno/a subirá as mesmas 

á plataforma Classroom nas que serán corrixidas e avaliadas polo profesor.  Todo 

isto será anotado e rexistrado no programa Idoceo. 

 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Neste terceiro trimestre realizaranse actividades de repaso, reforzo e 

ampliación dos contidos dados ao longo do curso ou xa impartidos en 

cursos anteriores. Do mesmo xeito faranse actividades trimestrais de 

reforzo  para aquel alumnado que ten a materias suspensas do curso pasado 

ou para aquel alumnado que non superou algunha das avaliacións deste 

curso, co obxectivo de repasar e afianzar os contidos impartidos neses 

trimestres. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

As dificultades amosadas a principio de curso con aqueles alumnos/as que 

presentaban dificultades de conectividade están subsanadas.  O alumnado ten 

toda a información sobre os contidos e as tarefas a traballar na súa clase do 

classroom, de modo que  cada día que correspondía sesión de clase se subirá a 

esta plataforma as indicacións  do que debe realizar nesa sesión  e dos 

contidos e documentos que debe empregar. Unha vez realizadas as tarefas son 

correxidas nas sesións realizadas por videoconferencia e ao final da semana 
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colgarán na nomeada plataforma as actividades realizadas durante a semana 

para ser correxidas e anotadas no rexistro do profesor, que responderá a cada 

alumno/a coas correccións pertinentes. 

Materiais e recursos 
Classroom, Videoconferencias Meets, dirección correo electrónico co 

dominio @colexiodopilarfoz.es 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

a) O alumnado será informado deste documento da seguinte maneira: 

1. Informaráselles nas sesións de videoconferencia. 

2. Colgarase este documento na clase respectiva da plataforma classroom.  

 

b) As familias serán informadas a través da publicación deste documento na 

páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. www.colexiodopilarfoz.es 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 
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centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais. 
LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate, coloquio ou 
conversa espontánea tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o contido e o grao de respecto cara 
ás opinións das demais persoas. 

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos 
LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as 

secundarias, e establecendo relacións entre elas. 

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos 
LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto demostrando unha comprensión plena e 
detallada deste. 

B2.4. Seleccionar os coñecementos que se obteñan das bibliotecas ou 

de calquera outra fonte de información impresa en papel ou dixital, 

integrándoos nun proceso de aprendizaxe continua. 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os coñecementos adquiridos 
nos seus discursos orais ou escritos. 

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma 
(puntuación, ortografía, gramática e presentación). 

B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais, 
valorando a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada momento. 

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos en función da intención comunicativa e 
do seu uso social. 

B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais, 
valorando a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada momento. 

LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada situación comunicativa, e aplícao nos 
seus discursos orais e escritos. 

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 
LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos e argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar 
un punto de vista particular. 

B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. 
LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites oracionais para 
recoñecer a estrutura das oracións compostas. 

LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, usando conectores e outros 
procedementos de substitución para evitar repeticións 

B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites oracionais para 
recoñecer a estrutura das oracións compostas. 

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente un enunciado, así como 
os elementos que se agrupan arredor dela. 

B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites oracionais para 
recoñecer a estrutura das oracións compostas. 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o adxectivo, o substantivo e algúns adverbios 
con oracións de relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, transformando e ampliando adxectivos, 
substantivos e adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como constituíntes doutra oración. 

B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver problemas de 
comprensión e expresión de textos orais e escritos e para a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando correctamente as normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación eficiente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O alumnado terá toda a información sobre os contidos e as 

tarefas a realizar na súa clase do classroom, de modo que  cada día que 

correspondía sesión de clase se subirá a esta plataforma as indicacións  do que 

debe realizar nesa sesión  e dos contidos e documentos que debe empregar. Unha 

vez realizadas as tarefas son corrixidas nas sesións realizadas por videoconferencia 

e ao final da semana colgan na nomeada plataforma as actividades realizadas 

durante a mesma para ser corrixidas e anotadas no rexistro do profesor, que 

responderá a cada alumno/a coas correccións pertinentes. A materia a traballar 

sempre responderá aos  contidos, criterios e estándares traballados no primeiro e 

segundo trimestre. 

Instrumentos: o profesor fará as correccións orais das tarefas a través das 

videoconferencias  (aplicación Meets)  e escritas a través das correccións das 

diferentes tarefas colgadas no classroom. Sempre haberá un retorno das mesmas, 

no que o mestre transmitirá ao alumnado as correccións ou indicacións pertinentes 

sobre as actividades realizadas. Este retorno será realizado a través da plataforma  

classroom ou do correo electrónico empregando as direccións do alumnado co 

dominio @colexiodopilarfoz.es de Google Suite Eucation Todo isto será anotado e 

rexistrado no programa Idoceo. 

Cualificación final 

1) Para calcular a nota final do terceiro trimestre tomarase como nota base a nota 

do segundo trimestre. 

 

2) Nesta materia a avaliación é continua.  Ao ser avaliación contínua partiremos da 

nota da segunda avaliación sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a 

nota da primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 

 

3) Esta nota base poderá incrementarse da seguinte forma: 

 

a) 0.5 puntos pola entrega de todas as tarefas sempre que estas estean completas. 

Cada vez que entreguen unha tarefa incompleta reducirase -0.1 dese 0.5. 

 

b) 0.5 pola entrega en prazo de cada unha das tarefas/actividades. Cada vez que 

entreguen unha tarefa fora de prazo reducirase -0.1 dese 0.5. 

 

c) 0.5 cando as tarefas/actividades son entregadas coa calidade exixida polo 

profesor. Cada vez que entreguen unha tarefa non estea realizada coa calidade 

exixida reducirase -0.1 sobre ese 0.5. 

 

En definitiva, aqueles/as alumnos/as que entreguen as súas tarefas de xeito 

completo, que sexan puntuais nas mesmas e  reúnan a calidade necesaria poden 

subir a súa nota do segundo trimestre en ata 1.5 puntos. 

 

4) Ao alumnado que teña algunha avaliación suspensa se lle pode asignar 

actividades de reforzo e repaso para afianzar contidos que non superou no 

trimestre ademais das que xa se realizarán nas diferentes sesións da semana e que 

sempre se referirán a contidos, criterios e estándares traballados neses trimestres 

respectivos. 

 

5) Aqueles alumnos/as que non entreguen as tarefas e que teñan as dúas primeiras 

avaliacións suspensas ou ben solo a  segunda, non aprobarán a materia. 
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Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 

En principio, e según as circunstancias o permitan, consistirá nunha proba baseada 

nos contidos, criterios e estándares traballados na primeira e segunda avaliación. 

 

Si as circunstancias non o permiten, artellarase outro xeito de realizar a proba , 

sempre baseada nos  contidos, criterios e estándares traballados na primeira e 

segunda avaliación. 

 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

1. Entregar as actividades respectivas de cada trimestre de forma completa. 

 

2. Realizar as actividades de forma axeitada en canto á súa calidade tanto desde o 

punto de vista da ortografía como dos contidos  a traballar. 

 

Criterios de cualificación: 

 

40% entrega de tarefas 

60% calidade das tarefas entregadas. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Desde principio de curso o alumnado con esta materia suspensa estaba recibindo 

trimestralmente actividades para a recuperación da mesma sempre atendendo aos 

contidos, criterios e estándares traballados o curso pasado. Estas actividades eran 

corrixidas e asignábaselle unha nota rexistrada no rexistro do profesorado. Neste 

trimestre subirase/mandarase por email as actividades para reforzar contidos do 

terceiro trimestre do curso pasado. Unha vez feitas o/a alumno/a subirá as mesmas 

á plataforma Classroom nas que serán corrixidas e avaliadas polo profesor.  Todo 

isto será anotado e rexistrado no programa Idoceo. 

 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Neste terceiro trimestre realizaranse actividades de repaso, reforzo e ampliación 

dos contidos dados ao longo do curso ou xa impartidos en cursos anteriores. Do 

mesmo xeito faranse actividades trimestrais de reforzo  para aquel alumnado que 

ten a materias suspensas do curso pasado ou para aquel alumnado que non 

superou algunha das avaliacións deste curso, co obxectivo de repasar e afianzar os 

contidos impartidos neses trimestres.. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

As dificultades amosadas a principio de curso con aqueles alumnos/as que 

presentaban dificultades de conectividade están subsanadas.  O alumnado ten 

toda a información sobre os contidos e as tarefas a traballar na súa clase do 

classroom, de modo que  cada día que correspondía sesión de clase se subirá a 

esta plataforma as indicacións  do que debe realizar nesa sesión  e dos 

contidos e documentos que debe empregar. Unha vez realizadas as tarefas son 

correxidas nas sesións realizadas por videoconferencia e ao final da semana 

colgarán na nomeada plataforma as actividades realizadas durante a semana 
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para ser correxidas e anotadas no rexistro do profesor, que responderá a cada 

alumno/a coas correccións pertinentes. 

Materiais e recursos 
Classroom, Videoconferencias Meets, dirección correo electrónico co 

dominio @colexiodopilarfoz.es 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

a) O alumnado será informado deste documento da seguinte maneira: 

1. Informaráselles nas sesións de videoconferencia. 

2. Colgarase este documento na clase respectiva da plataforma classroom.  

 

b) As familias serán informadas a través da publicación deste documento na 

páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. www.colexiodopilarfoz.es 


