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1.XUSTIFICACIÓN 

Este documento responde: 

• Ás 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 no cal se dictan ás instrucións que 

determinan os aspectos organizativos e académicos necesarios para o 

adecuado desenvolvemento, no terceiro trimestre do curso 2019/2020, das 

ensinanzas establecidas ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación, na redacción dada pola Lei 8/2013, do 9 de decembro, para a 

mellora da calidade educativa, no contexto da aplicación das medidas de 

contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real Decreto 

463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria 

ocasionada polo COVID-19.  

• Á necesidade de elaborar unha guía de traballo que nos evite, na medida do 

posible, a improvisación, co establecemento de criterios de actuación 

compartidos e asumidos pola comunidade educativa; co fin de mellorar o 

máximo posible a organización e funcionamento do colexio. 

• Ó compromiso de eficacia para todos ós que directa ou indirectamente, temos 

compromisos de actuación e responsabilidade no funcionamento do Centro.  

2.INTRODUCIÓN                   

Esta adaptación recolle os fundamentos e aspectos organizativos da 

programación didáctica axustándose ao funcionamento do CPR Cardenal 

Cisneros de Ourense durante o terceiro trimestre do curso escolar 2019/20.  

O seu valor como referente é dobre: 

• Por unha banda ten que significar a continuidade do programado para este curso, 

co obxecto de perseverar na consecución dos obxectivos propostos e que non se 

acadaron plenamente.  
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• Por outra banda debe ser un documento que asegure a evolución no traballo, 

recollendo novos obxectivos, nova metodoloxía e novos retos que posibiliten a 

resposta máis axeitada ás necesidades da comunidade educativa, na procura da 

mellora resposta a esta situación. 

3.PRINCIPIOS  FUNDAMENTAIS 

 

• Centrar as actividades docentes do último trimestre nas aprendizaxes e 

habilidades esenciais que o alumnado debe desenvolver. 

• Renunciar ao cumprimento exhaustivo dos fins iniciais da programación 

inicial, flexibilizando os plans de traballo.  

• Aproveitar o terceiro trimestre para levar a cabo a recuperación, revisión, 

reforzo e, se é o caso, extensión da aprendizaxe previa que sexa necesaria 

para todo ou parte do alumnado. 

• Deseñar actividades globalizadoras e interdisciplinarias, debidamente 

titorizadas, promovendo o traballo en equipo. 

• Continuar desenvolvendo actividades que permitan aos alumnos manterse 

incorporados á aprendizaxe continua. 

• Adaptar ás actividades ás características, así como á situación excepcional. 

• Identificar estudantes desconectados ou inalcanzables e preparar plans 

específicos de recuperación e reforzo de vínculos escolares que lles axuden 

a reincorporarse á actividade educativa o antes posible. 

• Facer un esforzo especial para identificar estudantes que carecen de medios 

dixitais de conexión. 

• Adaptar o modelo de titoría á nova situación, co fin de axudar aos alumnos a 

organizar as súas actividades escolares, autorregularse a aprendizaxe e 

manter un bo estado emocional. 

• Reforzar o desenvolvemento  da autonomía personal, xerar motivación e 

curiosidade  contribuindo á adquisición dos aprendizaxes. 

• Organizar recursos de apoio para promover, na medida do posible, unha 

atención adecuada aos estudantes con necesidades educativas especiais, 

favorecendo o seu acceso ao currículo adaptando os instrumentos, tempos e 
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apoios que aseguren unha atención e avaliación adecuadas. Tamén se terá 

especial coidado co alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

4.ESTRATEXIAS  METODOLOXICAS 

 

A esixencia de orientar e dar sentido educativo a esta situación fai necesario 

facer explícitos os principios metodolóxicos que deben enmarcar a acción 

pedagóxica neste momento. 

Tempos: É necesario organizar o tempo baixo orzamentos de flexibilidade, 

adaptado ás características das tarefas. No desenvolvemento da xornada 

escolar, recomendamos o establecemento de rutinas con tempos específicos de 

actividade segundo as características e as necesidades do alumnado. 

Recomendamos combinar tempo libre e traballo autónomo, no que os 

estudantes decidan que queren facer e de que xeito, co tempo compartido cos 

adultos.  

Materiais: Os materiais curriculares estámolos adaptando á situación e aos tipos 

de contidos, características e necesidades específicas de cada contexto 

educativo e, en consecuencia, ás características individuais e familiares do 

alumnado. Neste momento sabemos que a maioría dos estudantes teñen libros 

nas súas casas. Tamén se facilitaran materiais didácticos en liña a través de 

plataformas educativas (classroom edmodo, blog, correo electrónico ...) 

Unificarase o uso de materiais específicos para esta situación, fácil de manexar, 

responder e avaliar, tratando de salvar o esencial: persoas que se reúnen para 

pensar, colaborar, compartir información... 

Canles de comunicación: Mantemos a interacción con todos e cada un dos 

alumnos/as desde o mesmo día en que as clases están suspendidas. As canles 

empregadas son: teléfono, plataformas educativas, páxina web do centro, correo 

electrónico, blog, edmodo, classroom... 

Perspectiva didáctica: os contidos organízanse tendendo a un enfoque 

«globalizador» e integrador, adáptanse tamén os contidos esenciais orientados 
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á consecución das competencias básicas, empregando metodoloxías activas, 

para favorecer unha aprendizaxe e unha motivación significativa do alumnado. 

O proceso de ensino individualízase, dando prioridade ao reforzo e consolidación 

da aprendizaxe realizada durante o primeiro e segundo trimestre, tendo en conta 

os medios dispoñibles, o contexto familiar ou as súas necesidades específicas 

de apoio educativo. 

As tarefas, traballos, actividades ou probas a realizar durante este terceiro 

trimestre defínense en función de tres niveis sucesivos, que se terán en conta 

posteriormente para a avaliación final. En primeiro lugar, a recuperación da 

aprendizaxe traballada e non adquirida nos trimestres anteriores; en segundo 

lugar, a consolidación da aprendizaxe ligada aos contidos esenciais establecidos 

nas adaptacións das programacións didácticas para este terceiro trimestre e, por 

último, o avance da aprendizaxe vinculado aos contidos curriculares traballados 

integramente de xeito non presencial. 

Realizamos unha planificación axustada das actividades segundo as 

características e os medios dos que dispoña o alumnado, sen que exista un 

exceso de actividades diarias ou semanais e informamos regularmente aos 

estudantes e ás súas familias sobre as actividades. 

O Papel do profesorado: Tanto o titor como o resto do equipo docente somos 

axentes activos do desenvolvemento afectivo, e agora, máis que nunca, é 

fundamental que sexamos conscientes destas destrezas no traballo educativo 

que desenvolvemos cos alumnos. Por iso, mantemos un contacto regular (por 

teléfono ou por outros medios) para garantir o seguimento das necesidades e 

dificultades que poidan xurdir entre o alumnado. 

En ningún caso, os alumnos/as serán prexudicados por circunstancias derivadas 

do estado de alarma. 

Responder ás necesidades dos nosos alumnos/as e a situación que estamos a 

vivir fai que teñamos que priorizar o fundamental, preservar a saúde física e 

emocional, asegurando a súa atención educativa, pero tendo en conta que 

aspectos sanitarios, sociais e económicos están afectando a moitas familias. 
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No colexio están sendo reforzados os mecanismos de coordinación docente, na 

procura de que a actividade educativa sexa coherente e razoable para os 

estudantes na situación vital e académica na que se atopan. 

O papel do alumnado: Estamos tendo en conta a xestión das emocións. 

Recomendámoslles ás familias que  deben manter os horarios das rutinas para 

darlles estabilidade e coherencia aos días e seguridade aos estudantes. 

Intentamos ser comprensivos, para todos é un nova situación, chea de incerteza 

e polo tanto estresante, estamos ante un camiño no que en cada situación 

podemos comezar de novo. 

Actividades: Durante este terceiro trimestre, continuarán desenvolvéndose 

actividades que permitan aos nosos alumnos organizar unha rutina necesaria e 

permanecer incorporados á aprendizaxe continua, que esperte o seu interese 

por aprender e que permita relacionarse máis aló do ámbito familiar. Estas 

actividades adaptaranse á súa idade e características individuais, así como á 

situación excepcional que están a vivir. 

Os mesmos esquemas de traballo, rutinas ou horarios escolares da modalidade 

presencial non se trasladarán exactamente á actividade non presencial. Teremos 

en conta a falta, nalgúns casos, de recursos, pero tamén a carga emocional, 

tanto individual como familiar e social, que soportan os alumnos. 

Evitamos tarefas mecánicas e repetitivas en favor de tarefas significativas e 

motivadoras, que implican lectura, busca de información, análises e 

comparacións, visualización de documentos, creacións, etc. Animamos ao 

alumnado a realizar producións como traballos de investigación ou 

presentacións sobre un tema, en soporte escrito ou audiovisual. 

Entre outras, a realización de actividades de observación e contraste de 

elementos próximos á realidade, de busca de información, de lectura, 

actividades culturais, artísticas e recreativas, así como actividades alternativas 

ao traballo regular na aula. 

Evitaramos tarefas non contextualizadas ou excesivamente longas. 
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Todo isto, respectando as necesidades de descanso, tempo de lecer e 

convivencia familiar. 

5. AVALIACIÓN 

A avaliación da aprendizaxe desenvolta a partir da suspensión das actividades 

docentes presenciais será continua e fará fincapé no seu carácter formativo e 

diagnóstico para avaliar os progresos realizados e os retrasos que se puideron 

producir, co fin de planificar as medidas de recuperación necesarias e programar 

o próximo curso. 

A interacción entre estudantes e profesores será o elemento clave que favoreza 

esta avaliación formativa. É un instrumento que nos ofrece datos sobre as súas 

dificultades, incluídas as derivadas da fenda dixital e social, e sobre a súa 

aprendizaxe e progreso. É imprescindible asegurar canles de comunicación con 

todos os estudantes e coñecer as razóns polas que un alumno non se "conecta" 

a actividades sen contacto. 

6.AVALIACIÓN  FORMATIVA  DO  PERÍODO  NON  

PRESENCIAL 

O sistema de avaliación do alumnado será adaptado, co obxectivo prioritario de 

que os alumnos/as non perdan o curso e poidan continuar avanzando na súa 

formación, tendo en conta de maneira especial a situación dos estudantes máis 

vulnerables.  

A avaliación das aprendizaxes a partir da suspensión das actividades lectivas 

presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo 

para valorar os avances realizados e os atrasos que se puidesen producir, con 

obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e 

programar o vindeiro curso. 

En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so 

poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado.  
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Os procedementos, instrumentos e criterios de avaliación centraranse na 

consecución dos obxectivos da etapa e as competencias, tendo un papel 

relevante a competencia de aprender a aprender. 

Neste sentido, convén considerar: 

• A necesidade de substituír o exame como instrumento básico de avaliación 

por outro tipo de instrumentos, como pequenos traballos de investigación, 

entrega de resumos, cuestionarios, etc., e axustar as porcentaxes de nota ao 

contexto actual. 

• As diferentes tarefas e producións que se lles confian aos estudantes durante 

este período permiten ter rexistros suficientes e obxectivos da aprendizaxe 

realizada neste termo.  

• Os exames non son as únicas probas obxectivas para avaliar o progreso dos 

estudantes. Hai actividades como gravar un vídeo oral presentando un tema 

ou ter unha entrevista co alumno que permiten esta avaliación individual. 

• A existencia de instrumentos como as rúbricas, que axudan a realizar unha 

avaliación formativa, tendo en conta aspectos relacionados coas 

competencias, máis alá do contido que poida aparecer reflectido nunha 

determinada produción. 

6.1  AVALIACIÓN  FINAL  ORDINARIA 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 

considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando 

especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das 

competencias imprescindibles previamente definidas. 

Realizarase sobre as aprendizaxes desenvoltas nos dous primeiros trimestres 

así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro 

trimestre.  
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Na avaliación final consideraranse as avaliacións dos tres trimestres, para 

favorecer a promoción dos alumnos e a recuperación daquelas materias non 

superadas nas avaliacións anteriores. 

Hai que ter en conta as seguintes indicacións: 

• As actividades desenvoltas durante o período de non asistencia só se terán 

en conta no caso de que favoreza o alumno.  

• A avaliación positiva do terceiro trimestre en cada unha das materias 

entenderase, sempre que sexa posible nun contexto de avaliación continua, 

como unha recuperación das anteriores para aqueles alumnos que tiveron 

unha ou ambas insuficientes. 

• Deberanse deseñar tantas actividades específicas como sexa necesario para 

garantir o éxito educativo dos estudantes. 

A decisión sobre a avaliación final adoptada debe beneficiar a evolución 

académica do alumnado e garantir que hai expectativas razoables de 

recuperación ao longo do curso académico seguinte.  

O prazo para realizar a avaliación final ordinaria será o 16 de xuño. 

6.2  AVALIACIÓN  FINAL  EXTRAORDINARIA 

As datas da avaliación final extraordinaria conservaranse nos 3 primeiros días 

de setembro. 

Na proba que puidese realizarse segundo a evolución da situación de saúde e 

cuxa superación implique unha avaliación positiva, só se debería considerar a 

aprendizaxe non superada polo alumno. 

Tamén serán valoradas as actividades de recuperación e reforzo propostas e a 

súa evolución ao longo do curso.  
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6.3  INFORME  INDIVIDUALIZADO 

Emitirase un informe individual valorativo do traballo realizado polos alumnos/as 

no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de 

recuperación destes. Dito informe será tido en conta de cara a programación do 

curso 2020-2021.  

6.4  PROMOCIÓN 

A promoción de curso será a norma xeral en tódalas etapas, considerándose a 

repetición de curso unha medida moi excepcional, que non poderá estar baseada 

unicamente no número de materias non superadas, e deberá estar solidamente 

argumentada e acompañada dun plan preciso de recuperación para cada 

alumno/a. 

As decisións sobre a promoción de estudantes dun curso a outro, dentro da 

etapa, serán tomadas polo equipo docente, atendendo á consecución dos 

obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias 

correspondentes. A repetición, como medida excepcional proponse despois de 

esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as dificultades de 

aprendizaxe do alumno/a. 

6.5  TITULACIÓN 

A titulación debe ser a práctica habitual para estudantes de 4º ESO. En canto á 

cualificación para obter o título de graduado en ESO, flexibilizanse os criterios 

en función da adquisición dos obxectivos xerais establecidos para a etapa e o 

desenvolvemento das competencias. A titulación do alumnado non poderá verse 

prexudicada polo cambio na metodoloxía destas aprendizaxes non presenciais.  
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6.6  OUTROS  ASPECTOS  RELATIVOS  Á  AVALIACIÓN.   

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

Prestarase especial atención á avaliación do alumnado con materias pendentes. 

No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha 

avaliación de materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser 

convocado a unha proba telemática. Esta proba poderá ser substituída pola 

realización de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva. 

6.7  DOCUMENTOS  DE  AVALIACIO ́N   

Nos documentos oficiais de avaliación quedará recollido o marco regulamentario 

no que se desenvolveu a avaliación e a adopción de decisións de promoción ou 

titulación. 

7.ATENCIÓN  Á  DIVERSIDADE   

 

Facilitase a aprendizaxe personalizada de cada alumno. Por iso, á hora de 

programar actividades temos en conta: 

• A situación do alumno e a súa familia. 

• A necesidade de adaptar o xeito de traballar, comunicar e entregar as 

producións aos recursos cos que dispón o alumnado, dándolles alternativas. 

• As características do alumnado: os coñecementos previos, as experiencias, 

os ritmos de aprendizaxe, os intereses e as motivacións do alumnado.  

• Respecto aos alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo, 

á excepcionalidade da situación que nos enfrontamos, engádense as súas 

necesidades educativas. Neste sentido, o proceso de ensino-aprendizaxe 

respondera ás seguintes pautas básicas: 

o Prestar apoio e asistencia para conseguir obxectivos curriculares 

adecuados axustados ao seu nivel de competencia e á situación 

excepcional na que se atopan. 



 
 
 

 12 

o Ensinar e avaliar segundo as súas necesidades educativas, reflectidas 

no correspondente informe psicopedagóxico. 

o Identificar os contidos e criterios de avaliación que son esenciais en 

función das súas necesidades educativas. 

Lembrar que teremos moi presentes as circunstancias de cada alumno/a e as 

súas familias, tanto a nivel persoal como a nivel de recursos e medios 

dispoñibles. As distintas realidades, terémolas en conta tanto na planificación 

das tarefas, coma na elección dos medios e canles para facerlles chegar as 

actividades e, por suposto, na avaliación do traballo realizado.  

Finalmente, sinalar que non só teremos en conta o ámbito académico e a 

continuidade do proceso de ensino - aprendizaxe, senón que procuraremos estar 

o máis dispoñibles posible e atender ás necesidades afectivas e emocionais do 

noso alumnado e as súas familias.  
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