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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar os elementos que inflúen no clima, 
explicando como actúan nel e adquirindo unha 
idea básica de clima e dos factores que o 
determinan. 

Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores 
que o determinan. 

Explicar que é unha paisaxe, identificar os 
principais elementos que o compoñen e as 
características das principais paisaxes de España 
e Europa. 

Define paisaxe. Identifica os seus elementos e explica as 
características das principais paisaxes de España e de Europa 
valorando a súa diversidade. 

Identificar as principais unidades de relevo de 
Europa, os seus climas e a súa rede hidrográfica 
localizándoos nun mapa. 

1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes 
hidrográficas e o seu clima. 
2.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o 
clima de Europa 

Explicar a influencia do comportamento humano 
no medio natural, identificando o uso sostible 
dos recursos naturais propoñendo unha serie de 
medidas necesarias para o desenvolvemento 
sostible da humanidade, especificando os seus 
efectos positivos. 

Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e 
adoitando unha serie de medidas e actuacións que conducen á 
mellora das condicións ambientais do noso planeta. 

 
Explicar as consecuencias que teñen as nosas 
accións sobre o clima e o cambio climático. 
 

Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as 
actuacións responsables para frealo. 

 
Identificar a estrutura e os fins da unión Europea, 
explicando algunhas vantaxes derivadas do feito 
de formar parte da Unión Europea. 
 

1.Explica que é a Unión Europea e cales son so seus obxectivos 
políticos e económicos e localiza nun mapa os países membros e 
as súas capitais. 
2.Identifica as principais institucións e os seus órganos de 
goberno, recoñecendo os seus símbolos e explicando en que 
consiste o mercado único e a zona euro. 

Identificar as actividades que pertencen a cada 
un dos sectores económicos, describir as 
características destes recoñecendo as principais 
actividades económicas de España e Europa. 

1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica 
distintas actividades no grupo ao que pertencen. 
2.Explica as actividades relevantes dos sectores primario, 
secundario e terciario en España e Europa e as súas localizacións 
nos territorios correspondentes. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
-Valoración dos envíos documentais: tarefas, traballos de investigación, presentacións. 
-Participación nas plataformas EDIXGAL e CISCO WEBEX e correo electrónico da clase. 
-Información recibida do profesorado que imparte clase ao grupo. 

Instrumentos: 
-Plataforma EDIXGAL. 
-Plataforma CISCO WEBEX. 
-Correo electrónico da clase. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Sendo avaliación continua e tendo en conta esta adaptación das programacións, 

valorarase o traballo, a participación e a realización de tarefas por parte do 
alumnado sempre en positivo cun incremento na cualificación da materia do 
seguinte xeito: Menos do 50%: entre 0 e 1 punto / máis do 50%: entre 1 e 1.5 
puntos 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
1. Identificar os elementos que inflúen no clima 
2. Identificar as principais unidades de relevo de Europa 
3. Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural 
4. Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores económicos 

Criterios de cualificación: 

• Sendo avaliación continua e tendo en conta esta adaptación das programacións, 
valorarase o traballo, a participación e a realización de tarefas por parte do 
alumnado sempre en positivo cun incremento na cualificación da materia do 
seguinte xeito: Menos do 50%: entre 0 e 1 punto / máis do 50%: entre 1 e 1.5 
puntos 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
-Plataforma EDIXGAL. 
-Foro EDIXGAL. 
-Plataforma CISCO WEBEX. 
-Correo electrónico da clase. 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Informarase desta adaptación de programación ao alumnado e ás familias da 
publicidade do documento na web do centro, a través das canles de comunicación 
cotiás:  mensaxería Abalar Móbil, EDIXGAL e videoconferencias.  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 
Actividades  Proposta de actividades variadas a través de EDIXGAL. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Alumnado con conectividade (portátil ABALAR): 
EDIXGAL é a plataforma empregada para a presentación dos distintos 
tipos de actividades enviándose a posterior corrección das mesmas.  
Realízanse pequenas investigacións sobre os temas propostos e 
realízanse presentacións que posteriormente se envían para a súa 
corrección.  
Empregarase a plataforma de videoconferencia na medida do posible 
como un recurso para motivar ao alumnado. 
Alumnado sen conectividade: 
O grupo de alumnos cos que non é posible manter contacto foron 
notificados ao Equipo Directivo para que se estableceran unhas pautas 
de actuación coas familias. 

Materiais e recursos 

Ordenador portátil ABALAR 
Plataforma EDIXGAL 
Recursos EDIXGAL 

Recursos on line 
Materiais, actividades e recursos elaborados pola profesora da área. 
Correo electrónico da clase 
Videoconferencia 
Recursos propios do alumnado 

 

 

 


