
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles no 1º e 2º trimestres (Bloque de Xeografía) durante as 
clases presenciais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os 
movementos da terra e a existencia das estacións e do día e da noite, e 
comprender a súa importancia na distribución dos climas e da Biota. 

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na 
distribución da radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. 

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os 
seus usos principais. 

XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de 
satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os 
hemisferios da Terra e as súas principais características. 
XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos 
de coordenadas xeográficas. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo 
mundiais, os grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as 
súas características. 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e 
mundial. 

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das 
súas características xerais. 

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias 
físicas principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis 
importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e 
reflictan os elementos máis importantes. 

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. 
B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais 
do relevo continental. 

XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo 
europeo. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos 
que conforman o espazo xeográfico europeo. 

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. 

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso 
continente. 
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias do 3º trimestre (Bloque de Historia) nas clases non presenciais. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo 
da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo 
do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. 

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal 
de etapas como estas. 

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. 

B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos 
dous períodos en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a 
prehistoria e describe as características básicas da vida en cada un. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste período, 
así como o establecemento e a difusión de diferentes culturas urbanas, 
despois do neolítico. 

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, 
novas ata entón, como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. 
XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e 
ágrafos) e as fontes históricas (textos). 

B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia. 
XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do 
alén. 

B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia 
do concepto de democracia. 

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das 
polis gregas a partir de fontes históricas de diferentes tipos. 

B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o helenístico. 
XHB3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de 
Alexandre Magno. 

B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais. 
XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución 
no tempo. 

B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a 
cultura romanas, e recoñecer os conceptos de cambio e continuidade 
na historia da Roma antiga. 

XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 
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B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte 
grega e romana, diferenciando entre os que son específicos. 

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e 
romana. 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Observación 
Revisión de tarefas 

Instrumentos:  
Listas de control 
Rexistro anecdótico 
Caderno de clase e/ou documentos  

Cualificación final 

Media das notas finais da 1ª e da 2ª avaliación (notas con dous decimais). 
A esta media sumaráselle ata un máximo de 1,5 puntos (avaliación das 
aprendizaxes do 3º trimestre) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba obxectiva calificada sobre 10 puntos. 
En caso de que non se poida realizar a proba extraordinaria con carácter 
presencial, valorarase a realización por medios telemáticos ou a 
sustitución da proba por tarefas. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de cualificación: 
A primeira proba parcial xa se realizou. A segunda proba parcial ao non 
poder realizarse de xeito presencial, sustituíuse por un caderno de 
actividades que se califica sobre 10 puntos. 
Calificación final: Nota media dos dous parciais. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita e caderno de actividades (1º parcial) 
Caderno de actividades (2º parcial) 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades  

- Actividades de recuperación para o alumnado que non superou as 
dúas primeiras avaliacións. 

- Actividades de iniciación e desenvolvemento dos estándares de 
aprendizaxe do 3º trimestre: preguntas sobre un vídeo explicativo, 
tarefas, traballos de investigación... 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- O centro educativo e o Concello de Cerceda teñen colaborado para 

entregar material educativo ao alumnado que o inicio das clases non 

presenciais se atopaban sen conectividade. A día de hoxe o centro 

puxo a disposición do alumnado sen conectividade medios para ter 

contacto telemático cos docentes. 

- Hai flexibilidade nas datas para a entrega de tarefas para os casos nos 

que se pode producir unha desconexión puntual (problemas de wifi...). 

Por este motivo se graban os vídeos, para evitar a esixencia de estar 

conectados a unha hora determinada a través de videoconferencia. 

Materiais e recursos 

- Plataforma Edixgal da Consellería de Educación para publicar os 

materiais de aprendizaxe (foro, presentacións de powerpoint con 

audios explicativos, tarefas, enlaces a páxinas web de interese...) 

- Correo electrónico para comunicarse co alumnado. 
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5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Publicación no foro de Edixgal.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


