
1. -ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE 
E COMPETENCIAS 
IMPRESCINDIBLE
S 

LINGUAXE MUSICAL

1º Elemental

- O sostemento do pulso. o A correcta marcación dos 
compases (2/4 e 3/4)  
-  A precisión rítmica (redonda, branca, negra e os seus 
silencios, grupos de dúas corcheas e catro semicorcheas)  
-  A soltura na lectura de notas en clave de sol, de do grave a 
mi agudo, cos ritmos do punto anterior.  
-  Executar simultaneamente con ambas mans exercicios 
rítmicos nos que unha man leve o pulso e a outra execute os 
ritmos básicos (branca, negra, dúas corcheas, catro 
semicorcheas, silencio de negra)  
-  Entoar correctamente a escala diatónica de Do maior e o 
arpexo de tónica.  
- Entoar exercicios melódicos en Do maior no ámbito da 
oitava con acompañamento, con notas correlativas e saltos 
que comprendan o arpexo de tónica cos seguintes ritmos 
(brancas, negras e dúas corcheas, silencio de branca e negra)  
-  Resolver correctamente cuestións básicas de teoría de 
xeito oral ou escrito: claves de sol e fa, figuras e silencios, 
compases, liñas divisorias, matices (pp, p, mf, f, ff), tempo 
(lento, andante, allegro), ton e semitón (mi-fa, si-do).  
-  Realizar correctamente ditados rítmicos cos ritmos básicos 
(branca, negra, dúas corcheas, catro semicorcheas, silencio 
de negra) o Realizar correctamente ditados melódicos, 
identificando o sentido ascendente ou descendente, a 
repetición de sons, as notas correlativas e os saltos entre 
notas do acorde de tónica.  
- Realizar correctamente ditados rítmico-melódicos cos 
mesmos elementos especificados para os ditados rítmicos e 
melódicos. 

2º Elemental



Ler a primeira vista exercicios de ritmo e lectura con soltura 
e corrección. Avaliarase:  
- O sostemento do pulso.  
- A correcta marcación dos compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8)  
- A precisión rítmica: ▪ Subdivisión binaria: negra con 
punto-corchea, síncopa corchea-negra-corchea, silencio de 
corchea, corchea-dúas semicorcheas, dúas semicorcheas-
corchea, corchea con punto-semicorchea, tresillo de 
corcheas : 
 Subdivisión ternaria: branca con punto, negra con punto e o 
seu silencio, 3 corcheas, negra-corchea, corcheanegra  
- A soltura na lectura de notas:  
En clave de sol, de sol grave a sol agudo, cos ritmos do 
punto anterior.  
En clave de fa, de do no 2º espazo ó do central, con brancas, 
negras e corcheas en subdivisión binaria.  
- Executar simultaneamente con ambas mans exercicios 
rítmicos en 6/8 nos que unha man leve o pulso e a outra 
execute os ritmos básicos (branca con punto, negra con 
punto e o seu silencio, 3 corcheas, negra-corchea)  
- Entoar correctamente as escalas diatónicas e o arpexo de 
tónica de Do maior, Sol maior, Fa maior e os seus relativos. 
-  Entoar os acordes de tónica e dominante enlazados nas 
tonalidades mencionadas no apartado anterior.  
- Entoar a primeira vista exercicios melódicos nas 
tonalidades mencionadas con acompañamento, con notas 
correlativas e saltos que comprendan os arpexos de tónica e 
dominante cos seguintes ritmos (brancas, negras e dúas 
corcheas, silencio de branca e negra, catro semicorcheas, 
negra con punto-corchea, silencio de corchea). 
 - Resolver correctamente cuestións básicas de teoría de 
xeito oral ou escrito: intervalos sen alteracións (número e 
especie), uso das alteracións, tons e semitóns nas escalas 
maior e menor, graos tonais (tónica, dominante e 
subdominante)  
- Realizar correctamente ditados rítmicos cos ritmos básicos: 
Subdivisión binaria: negra con punto-corchea, síncopa 
corchea- negra-corchea, silencio de corchea, corchea-dúas 
semicorcheas, dúas semicorcheas-corchea, tresillo de 
corcheas.  
Subdivisión ternaria: negra con punto e o seu silencio, 3 



3º Elemental



- Ler a primeira vista exercicios de ritmo e lectura con 
soltura e corrección. Avaliarase:  
- O sostemento do pulso.  
- A correcta marcación dos compases (2/4, 3/4, 4/4 e 6/8)  
-  A precisión rítmica:  
Subdivisión binaria: negra con punto-corchea, síncopa 
corchea-negra-corchea, silencio de corchea, corchea-dúas 
semicorcheas, dúas semicorcheas-corchea, corchea con 
punto-semicorchea, tresillo de corcheas  
Subdivisión ternaria: branca con punto, negra con punto e o 
seu silencio, 3 corcheas, negra-corchea, corcheanegra . 
- A soltura na lectura de notas:  
En clave de sol, de sol grave a sol agudo, cos ritmos do 
punto anterior.  
En clave de fa, de do no 2º espazo ó do central, con brancas, 
negras e corcheas en subdivisión binaria.  
- Executar simultaneamente con ambas mans exercicios 
rítmicos en 6/8 nos que unha man leve o pulso e a outra 
execute os ritmos básicos (branca con punto, negra con 
punto e o seu silencio, 3 corcheas, negra-corchea). 
- Entoar correctamente as escalas diatónicas e o arpexo de 
tónica de Do maior, Sol maior, Fa maior e os seus relativos. 
- Entoar os acordes de tónica e dominante enlazados nas 
tonalidades mencionadas no apartado anterior.  
- Entoar a primeira vista exercicios melódicos nas 
tonalidades mencionadas con acompañamento, con notas 
correlativas e saltos que comprendan os arpexos de tónica e 
dominante cos seguintes ritmos (brancas, negras e dúas 
corcheas, silencio de branca e negra, catro semicorcheas, 
negra con punto-corchea, silencio de corchea).  
- Resolver correctamente cuestións básicas de teoría de xeito 
oral ou escrito: intervalos sen alteracións (número e 
especie), uso das alteracións, tons e semitóns nas escalas 
maior e menor, graos tonais (tónica, dominante e 
subdominante). 
- Realizar correctamente ditados rítmicos cos ritmos básicos:  
Subdivisión binaria: negra con punto-corchea, síncopa 
corchea- negra-corchea, silencio de corchea, corchea-dúas 
semicorcheas, dúas semicorcheas-corchea, tresillo de 
corcheas.  
Subdivisión ternaria: negra con punto e o seu silencio, 3 



4º Elemental

- Ler a primeira vista exercicios de ritmo e lectura con 
soltura e corrección nos compases que se indican a 
continuación. Avaliarase:  
 O sostemento do pulso.  
 A correcta marcación dos compases (5/8, 7/8, 8/8, 5/4,      
2/2, 3/2, 4/2)  
 A precisión rítmica, cambios de compás que impliquen 
cambio de pulso . 
- Subdivisión binaria: fusa, cinquillo, setillo, tresillo 
irregular, tresillo en 2, dosillo en 3 . 
- Subdivisión ternaria: silencio de semicorchea, dosillo 
irregular  
- A soltura e velocidade na lectura de notas:  
 Clave de sol cos contidos rítmicos de 4º de grao elemental.  
 Fa en 4ª cos contidos rítmicos de 3º de grao elemental  
-Entoar correctamente as escalas diatónicas e o arpexo de 
tónica das tonalidades ata catro alteracións.  
- Entoar os acordes de tónica, dominante e subdominante 
enlazados nas tonalidades mencionadas no apartado anterior.  
- Entoar a primeira vista exercicios melódicos nas 
tonalidades mencionadas con acompañamento e a capella, 
con notas correlativas e saltos que comprendan os arpexos 
de tónica, dominante e subdominante, floreos e notas de 
paso cromáticas, dobres floreos, apoiaturas, dominante da 
dominante, modulacións ó homónimo e relativo menor.  
- Resolver correctamente cuestións básicas de teoría de xeito 
oral ou escrito: intervalos compostos, escalas modais, tipos 
de cadencias (auténtica, plagal, rota, semicadencia) , triada 
maior, menor, aumentada e diminuída, sétima de dominante 
con inversións e os seus cifrados, alteracións dobres, 
enharmonías, compases dispares e de amalgama, relación 
entre as claves.  
- Realizar correctamente ditados rítmico-melódicos a unha e 
dúas voces (o baixo coas fundamentais de tónica, dominante 
e subdominante).

1º Profesional



- Ler a primeira vista exercicios de ritmo e lectura con 
soltura e corrección nos compases que se indican a 
continuación. Avaliarase:  
O sostemento do pulso.  
 A correcta marcación dos compases (5/8, 7/8, 8/8, 5/4, 2/2, 
3/2, 4/2). 
A precisión rítmica, cambios de compás que impliquen 
cambio de pulso. 
- Subdivisión binaria: fusa, cinquillo, setillo, tresillo 
irregular, tresillo en 2, dosillo en 3 . 
- Subdivisión ternaria: silencio de semicorchea, dosillo 
irregular. 
- A soltura e velocidade na lectura de notas:  
Clave de sol cos contidos rítmicos de 4º de grao elemental.  
 Fa en 4ª cos contidos rítmicos de 3º de grao elemental. 
-  Entoar correctamente as escalas diatónicas e o arpexo de 
tónica das tonalidades ata catro alteracións.  
- Entoar os acordes de tónica, dominante e subdominante 
enlazados nas tonalidades mencionadas no apartado anterior. 
- Entoar a primeira vista exercicios melódicos nas 
tonalidades mencionadas con acompañamento e a capella, 
con notas correlativas e saltos que comprendan os arpexos 
de tónica, dominante e subdominante, floreos e notas de 
paso cromáticas, dobres floreos, apoiaturas, dominante da 
dominante, modulacións ó homónimo e relativo menor.  
- Resolver correctamente cuestións básicas de teoría de xeito 
oral ou escrito: intervalos compostos, escalas modais, tipos 
de cadencias (auténtica, plagal, rota, semicadencia) , triada 
maior, menor, aumentada e diminuída, sétima de dominante 
con inversións e os seus cifrados, alteracións dobres, 
enharmonías, compases dispares e de amalgama, relación 
entre as claves.  
- Realizar correctamente ditados rítmico-melódicos a unha e 
dúas voces (o baixo coas fundamentais de tónica, dominante 
e subdominante).

2º Profesional



- Ler a primeira vista exercicios de ritmo e lectura con 
soltura e corrección nos compases que se indican a 
continuación. Avaliarase:  
 O sostemento do pulso.  
 A correcta marcación dos compases (5/8, 7/8, 8/8, 5/4, 3/16) 
o A precisión rítmica, cambios de compás que impliquen 
cambio de pulso, lectura sen compasear.  
- Catrillo irregular, cinquillo regular en dous tempos, tresillo 
en 4, catrillo en 3.  
- A soltura e velocidade na lectura de notas: o Clave de sol 
cos contidos rítmicos de 1º de grao profesional: 
 Fa en 4ª cos contidos rítmicos de 4º de grao elemental. 
 Outras claves cos contidos rítmicos de 2º de grao elemental.  
-  Entoar correctamente as escalas diatónicas e o arpexo de 
tónica das tonalidades ata cinco alteracións. 
-  Entoar os acordes de tónica, dominante e subdominante 
enlazados nas tonalidades mencionadas no apartado anterior. 
- Entoar a primeira vista exercicios melódicos nas 
tonalidades mencionadas con acompañamento e a capella, 
con notas correlativas e saltos que comprendan os arpexos 
de tónica, dominante e subdominante, floreos e notas de 
paso cromáticas, dobres floreos, apoiaturas, dominante da 
dominante, modulacións á dominante e subdominante. 
-  Entoar a primeira vista exercicios de interválica pura con 
intervalos xustos, maiores e menores.  
- Resolver correctamente cuestións básicas de teoría de xeito 
oral ou escrito: intervalos compostos, escalas (modais, 
pentáfona, de tons enteiros, cromática), tipos de cadenzas 
(auténtica, plagal, rota, semicadenza, picarda, frigia), triada 
maior, menor, aumentada e diminuída, sétima de dominante 
con inversións e os seus cifrados, alteracións dobres, 
enharmonías, compases de fracción engadida ou sustraída. 
-  Realizar correctamente ditados rítmico-melódicos a unha 
e dúas voces (o baixo con movementos melódicos 
correlativos e saltos ás fundamentais dos acordes de tónica, 
dominante e subdominante).



2 . -
PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

-Os procedementos de avaliación se adecuarán ás 
adaptacións metodolóxicas aplicadas a cada alumno 
-Traballos e exercicios que obriguen ao uso de conceptos  
aportados a través de plataformas virtuais. 
-Audicións , traballos e exercicios prácticos para reforzar os 
contidos 
-Crearanse  plataformas informáticas  para que o alumnado 
manteña un contacto continuado cos profesores, deste xeito 
o alumnado recibe instrucións tanto para correccións , 
dúbidas ou aclaracións de conceptos dunha forma 
telemática. 
-O confinamento coincidiu co inicio do terceiro trimestre, 
polo que o alumnado tiña rematada a segunda avaliación, 
traballaranse contidos da primeira e  segunda avaliación,  
ampliando conceptos baseados nos anteriores trimestres. 
O profesorado elaborará un informe individual valorativo do 
traballo realizado polo seu alumno reflectindo os contidos 
non acadados e o plan de recuperación. 

M E T O D O L O X I A 
DIDÁCTICA 

A metodoloxía didáctica terá  en conta os diferentes ritmos 
de aprendizaxe do alumnado así como as súas características 
individuais para alcanzar o máximo desenvolvemento das 
súas capacidades, atendendo ao momento especial que 
estamos a vivir. 
Esta metodoloxía favorecerá: 

• O traballo autónomo ,crítico e rigoroso, así como a 
potenciación de hábitos de investigación. 

• O uso de técnicas e a capacidade de aprender por si 
mesmos e a transferencia do aprendido. 

• Terase en conta  a situación específica do alumno. 



C R I T E R I O S D E 
AVALIACIÓN PARA 
S U P E R A R A S 
MATERIAS 

Son os referentes para avaliar a aprendizaxe do alumnado, 
describen o que se quere valorar e que o alumnado debe 
lograr. 
Os criterios de avaliación terán carácter diagnóstico , 
formativo e permitirán as adaptacións necesarias das 
programacións didácticas do seguinte curso 2020/21 para 
incorporar os obxectivos e contidos que por circunstancias 
especiais do terceiro trimestre non foron abordados. Ditos 
obxectivos serán tidos en conta na programación  do curso 
20/21. 
No  terceiro trimestre desenvolveranse  actividades de 
recuperación, repaso, reforzo ou ampliación dos 
aprendizaxes anteriores. 
 A terceira avaliación centrarase na recuperación e reforzo 
dos contidos das materias traballados antes do decreto do 
primeiro estado de alarma do 14 de Marzo. Aplicaranse  
exercicios de reforzo da 1ª e 2ª avaliación utilizando as 
ferramentas necesarias para   superar os contidos non 
acadados nas avaliacións. 
No suposto de   alumnado con materias pendentes, 
realizaranse tarefas específicas destinadas á superación de 
dita materia.  
Cada departamento elaborará os contidos mínimos para 
superar as materias. 



C R I T E R I O S D E 
PROMOCIÓN   

A promoción do alumnado estará en función de acadar 
positivamente os contidos mínimos reflectidos nas 
adaptacións curriculares elaboradas nos departamentos 
didácticos para o curso 2019/20. Así  como ser avaliado 
positivamente segundo os criterios de avaliación , 
cualificación e cuantificación expostos neste anexo. 
A repetición do curso completo será unha medida de 
carácter excepcional. Debe estar argumentada, sendo a 
norma xeral a promoción do curso. 
O  alumno que se vise afectado polas circunstancias deste 
curso escolar poderá ampliar un ano no límite de 
permanencia. 
A recuperación das materias pendentes se realizará na clase 
do seguinte curso. 
Poderase flexibilizar os criterios de titulación no caso do 6º 
curso profesional atendendo á madurez académica do 
alumno en relación cos obxectivos xerais e as competencias 
profesionais propias do título e non da superación da 
totalidade das materias.  



C R I T E R I O S D E  
CUALIFICACIÓN E 
CUANTIFICACIÓN  
NA PROMOCIÓN 
DO CURSO 

Para a promoción positiva , o alumno terá que ter acadados 
os contidos mínimos expostos nas adaptacións elaboradas 
nos departamentos didácticos. 
A cualificación do alumnado se realizará tendo en conta a 
media aritmética das dúas primeiras avaliacións ou 
avaliación continua según os criterios de avaliación 
reflectidos nas  programacións dos departamentos didácticos   
con posibilidade de mellora . 
A actitude no traballo, e a implicación  desenvolvida no 
terceiro trimestre dende as casas soamente será avaliada de 
forma positiva . 
As tecnoloxías que dispoñan na casa serán fundamentais 
para a relación  profesor/alumno, pero tendo en conta que 
non todos os alumnos teñen a mesma dispoñibilidade 
tecnolóxica. 
O profesorado estudiará cada caso en concreto para que esta 
situación non repercuta no remate do curso. 
.No caso no que o alumno realice as tarefas propostas e teña 
unha resposta adecuada no terceiro trimestre ,terá a 
posibilidade de mellora da cualificación. 
.No caso no que un alumno , dispoñendo de medios 
informáticos, non realice as tarefas propostas na terceira 
avaliación e teña superadas as dúas primeiras avaliacións se 
avaliará mantendo os resultados das avaliacións xa 
realizadas. 
. No caso dun alumno que dispoñendo de medios 
informáticos  non realice as tarefas propostas na 3ª 
avaliación e teña avaliacións suspensas non acadando 5  na 
media aritmética ou non superando a  avaliación  
continua ,se avaliará negativamente. 
.No caso dun alumno que NON dispoña de medios 
informáticos para traballar telematicamente, se informará 
negativamente no caso de ter suspensa  algunha avaliacións 
se non acada o 5 na media aritmética das avaliacións ou na 
avaliación continua. Sendo de carácter excepcional a 
repetición do curso. 
.A cualificación final será o resultado da media das dúas 
primeiras  avaliacións con posibilidade de mellorar dito 
resultado no caso de realizar positivamente as tarefas 
propostas na terceira avaliación. A cualificación adaptarase 
as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 



3 . - P R O B A 
EXTRAORDINARIA 
DE SETEMBRO 

O alumnado que por diversas causas non acade os contidos 
mínimos reflectidos nas adaptacións curriculares das 
diferentes materias ,deberá recuperar ditas materias no mes 
de setembro especificando  os contidos a superar así como o 
proceso para superar a materia; tendo en conta que o terceiro 
trimestre terá carácter diagnóstico e formativo.   

4 . -ACTIVIDADES 
DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN  DAS 
M A T E R I A S 
PENDENTES 

O alumnado con materias pendentes realizarán tarefas 
específicas propostas polo profesor como medio de 
recuperación cara a superación da materia pendente.  



1.-ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
C O M P E T E N C I A S 
IMPRESCINDIBLES 

Educación auditiva

- Contidos acadados nos dous trimestres: 
Estándar de aprendizaxe 
- Coñecementos adquiridos nos dous trimestres:   
Coñecemento e práctica da respiración, a relaxación e a 
vocalización, tanto na voz falada como na voz cantada. 
Valorar a importancia da memoria como recurso 
indispensable no desenvolvemento da audición activa. 
- Desenvolvemento persoal nesta situación desfavorable: 
Afondar nas bases para o desenvolvemento auditivo 
(tímbrico, rítmico, melódico, formal, etc.). 
- Beneficiando a todo aquel, que realizou as actividades 
propostas po-la profesora: 
Potenciar a memoria como base para a formación do oído 
interno. 
- Por falta de información obxectiva calcular a nota media 
baseada nas dúas  avaliación anteriores: 
 Desenvolver o traballo vocal en grupo e coñecer os 
elementos básicos da interpretación, tendo en conta as 
normas e as regras que rexen a actividade musical de 
conxunto. 



2 . -
PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

-Os procedementos de avaliación se adecuarán ás 
adaptacións metodolóxicas aplicadas a cada alumno 
-Traballos e exercicios que obriguen ao uso de conceptos  
aportados a través de plataformas virtuais. 
-Audicións , traballos e exercicios prácticos para reforzar 
os contidos 
-Crearanse  plataformas informáticas  para que o alumnado 
manteña un contacto continuado cos profesores, deste xeito 
o alumnado recibe instrucións tanto para correccións , 
dúbidas ou aclaracións de conceptos dunha forma 
telemática. 
-O confinamento coincidiu co inicio do terceiro trimestre, 
polo que o alumnado tiña rematada a segunda avaliación, 
traballaranse contidos da primeira e  segunda avaliación,  
ampliando conceptos baseados nos anteriores trimestres. 
O profesorado elaborará un informe individual valorativo 
do traballo realizado polo seu alumno reflectindo os 
contidos non acadados e o plan de recuperación. 

M E T O D O L O X I A 
DIDÁCTICA 

A metodoloxía didáctica terá  en conta os diferentes ritmos 
de aprendizaxe do alumnado así como as súas 
características individuais para alcanzar o máximo 
desenvolvemento das súas capacidades, atendendo ao 
momento especial que estamos a vivir. 
Esta metodoloxía favorecerá: 

• O traballo autónomo ,crítico e rigoroso, así como a 
potenciación de hábitos de investigación. 

• O uso de técnicas e a capacidade de aprender por si 
mesmos e a transferencia do aprendido. 

• Terase en conta  a situación específica do alumno. 



C R I T E R I O S D E 
AVALIACIÓN PARA 
S U P E R A R A S 
MATERIAS 

Son os referentes para avaliar a aprendizaxe do alumnado, 
describen o que se quere valorar e que o alumnado debe 
lograr. 
Os criterios de avaliación terán carácter diagnóstico , 
formativo e permitirán as adaptacións necesarias das 
programacións didácticas do seguinte curso 2020/21 para 
incorporar os obxectivos e contidos que por circunstancias 
especiais do terceiro trimestre non foron abordados. Ditos 
obxectivos serán tidos en conta na programación  do curso 
20/21. 
No  terceiro trimestre desenvolveranse  actividades de 
recuperación, repaso, reforzo ou ampliación dos 
aprendizaxes anteriores. 
 A terceira avaliación centrarase na recuperación e reforzo 
dos contidos das materias traballados antes do decreto do 
primeiro estado de alarma do 14 de Marzo. Aplicaranse  
exercicios de reforzo da 1ª e 2ª avaliación utilizando as 
ferramentas necesarias para   superar os contidos non 
acadados nas avaliacións. 
No suposto de   alumnado con materias pendentes, 
realizaranse tarefas específicas destinadas á superación de 
dita materia.  
Cada departamento elaborará os contidos mínimos para 
superar as materias. 



C R I T E R I O S D E 
PROMOCIÓN   

A promoción do alumnado estará en función de acadar 
positivamente os contidos mínimos reflectidos nas 
adaptacións curriculares elaboradas nos departamentos 
didácticos para o curso 2019/20. Así  como ser avaliado 
positivamente segundo os criterios de avaliación , 
cualificación e cuantificación expostos neste anexo. 
A repetición do curso completo será unha medida de 
carácter excepcional. Debe estar argumentada, sendo a 
norma xeral a promoción do curso. 
O  alumno que se vise afectado polas circunstancias deste 
curso escolar poderá ampliar un ano no límite de 
permanencia. 
A recuperación das materias pendentes se realizará na clase 
do seguinte curso. 
Poderase flexibilizar os criterios de titulación no caso do 6º 
curso profesional atendendo á madurez académica do 
alumno en relación cos obxectivos xerais e as 
competencias profesionais propias do título e non da 
superación da totalidade das materias.  



C R I T E R I O S D E  
CUALIFICACIÓN E 
CUANTIFICACIÓN  
NA PROMOCIÓN DO 
CURSO 

Para a promoción positiva , o alumno terá que ter acadados 
os contidos mínimos expostos nas adaptacións elaboradas 
nos departamentos didácticos. 
A cualificación do alumnado se realizará tendo en conta a 
media aritmética das dúas primeiras avaliacións ou 
avaliación continua según os criterios de avaliación 
reflectidos nas  programacións dos departamentos 
didácticos   con posibilidade de mellora . 
A actitude no traballo, e a implicación  desenvolvida no 
terceiro trimestre dende as casas soamente será avaliada de 
forma positiva . 
As tecnoloxías que dispoñan na casa serán fundamentais 
para a relación  profesor/alumno, pero tendo en conta que 
non todos os alumnos teñen a mesma dispoñibilidade 
tecnolóxica. 
O profesorado estudiará cada caso en concreto para que 
esta situación non repercuta no remate do curso. 
.No caso no que o alumno realice as tarefas propostas e 
teña unha resposta adecuada no terceiro trimestre ,terá a 
posibilidade de mellora da cualificación. 
.No caso no que un alumno , dispoñendo de medios 
informáticos, non realice as tarefas propostas na terceira 
avaliación e teña superadas as dúas primeiras avaliacións 
se avaliará mantendo os resultados das avaliacións xa 
realizadas. 
. No caso dun alumno que dispoñendo de medios 
informáticos  non realice as tarefas propostas na 3ª 
avaliación e teña avaliacións suspensas non acadando 5  na 
media aritmética ou non superando a  avaliación  
continua ,se avaliará negativamente. 
.No caso dun alumno que NON dispoña de medios 
informáticos para traballar telematicamente, se informará 
negativamente no caso de ter suspensa  algunha 
avaliacións se non acada o 5 na media aritmética das 
avaliacións ou na avaliación continua. Sendo de carácter 
excepcional a repetición do curso. 
.A cualificación final será o resultado da media das dúas 
primeiras  avaliacións con posibilidade de mellorar dito 
resultado no caso de realizar positivamente as tarefas 
propostas na terceira avaliación. A cualificación adaptarase 
as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 



3 . - P R O B A 
EXTRAORDINARIA 
DE SETEMBRO 

O alumnado que por diversas causas non acade os contidos 
mínimos reflectidos nas adaptacións curriculares das 
diferentes materias ,deberá recuperar ditas materias no mes 
de setembro especificando  os contidos a superar así como 
o proceso para superar a materia; tendo en conta que o 
terceiro trimestre terá carácter diagnóstico e formativo.   

4.-ACTIVIDADES DE 
S E G U I M E N T O , 
RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN  DAS 
M A T E R I A S 
PENDENTES 

O alumnado con materias pendentes realizarán tarefas 
específicas propostas polo profesor como medio de 
recuperación cara a superación da materia pendente.  


