
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 (3º Trimestre) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) 

B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á 
proclamación da II República e ao estoupido da 
Guerra Civil 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II 
República española, e reaccións a elas 

CSC, CAA, CCL, CD 

XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no 
contexto europeo e internacional 

CSC, CAA, CCL 

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) 

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial 
HB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente 
importancia dunhas causas ou outras segundo as 
narrativas) 

CSC, CAA, CCL, CD, CSIEE 

B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra 
Mundial, diferenciar as escalas xeográficas nesta 
guerra (europea e mundial) e entender o concepto 
de guerra total. 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas 
e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 
niveis temporais e xeográficos 

CSC, CAA, CCL 

B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o 
Holocausto na guerra europea e as súas 
consecuencias 

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na 
historia mundial 

CSC, CCL, CD 

B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no 
contexto de despois de 1945, e as relacións entre 
os dous bloques, os EEUU e a URSS 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, 
explica algúns dos conflitos enmarcados na época da 
Guerra Fría 

CSC, CAA, CCL, CD, CSIEE 

B6.5. Organizar os feitos máis importantes da 
descolonización de posguerra no século XX e 
comprender os límites da descolonización e da 
independencia nun mundo desigual 

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso 

descolonizador 

CSC, CCL, CAA 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético 

B7.3. Explicar as causas de que se establecera unha 
ditadura en España tras a Guerra Civil, e como foi 
evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975 

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 
represión en España, así como as fases da ditadura de 
Franco 

CSC, CCL, CAA, CMCCT 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía 
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B10.2. 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 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos 
e mapas históricos. 

CSC, CMCCT 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico 
con precisión, inseríndoo no contexto adecuado 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario 
histórico e artístico necesario 

CSC, CCL 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación, revisión das actividades. 

Instrumentos: Caderno da docente (listas de control, rexistro anecdótico), 
documentos con actividades do alumnado, rúbricas. 

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 cualificada 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 
substitución da proba por tarefas. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado con Xeografía e Historia de 4º ESO pendente. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: CPI O CRUCE (CERCEDA) 
CURSO: 4º E.S.O. 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

  

 

 

 
 
 
  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Actividades individuais: exercicios do libro de texto, traballo con 
textos históricos ou imaxes, visualización de fragmentos de 
documentais ou filmes, traballos de investigación con TIC, 
actividades interactivas, etc. 

• Realización puntual de traballos en grupos reducidos. 
• No caso do alumnado con algunha parte da materia suspensa, 

actividades de recuperación para superala. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O centro educativo e o Concello de Cerceda teñen colaborado para 
entregar material educativo ao alumnado que ao 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. 

• Realización de clases virtuais (1 hora semanal) para resolver 

dúbidas, explicar cuestións que revisten máis dificultade ou 

realizar actividades de repaso. 

• Envío de actividades para realizar en casa, con entregas semanais 
das mesmas (as datas de entrega son flexibles e orientativas). 

Materiais e recursos 

Aula virtual do centro. Nesta cólganse as actividades e materiais 
complementarios para o alumnado. Resólvense dúbidas a través do 
foro. É o principal medio de comunicación co alumnado e, de ser o 
caso, coas familias.  
 
Correo electrónico. Medio de comunicación co alumnado para resolver 
dúbidas ou realizar a entrega de tarefas. 
 
Materiais complementarios:  

• Libro de texto 

• Presentacións de Powerpoint feitas pola docente 

• Vídeos explicativos e documentais online dispoñibles en diversas 
plataformas (Youtube, etc). 

• Páxinas web de interese para a materia 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Toda a información está dispoñible na aula virtual do centro. 
 
Puntualmente pode empregarse o correo electrónico e, de ser 
necesario, a comunicación por vía telefónica coas familias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


