
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou 
imaxe satélite 

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos 
de coordenadas xeográficas. 

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 

B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 
XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, provincias e illas. 

B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos 
do sector primario e secundario, e extraer conclusións. 

XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e 
analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos. 

B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa 
nos tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 

B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas 
económicos 

XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun 
sistema económico. 

B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de 
minerais no mundo. 

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía no mundo. 

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 

B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 
XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de 
pesca, usando recursos impresos e dixitais. 

B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no 
mundo. 

XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a 
través de lendas e símbolos adecuados. 

B2.9. Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 
XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto 
agrario e outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas 
afastadas, e extrae conclusións. 

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. 
XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun 
país. 
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XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na 
actualidade. 

XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns 
polas que se constitúen. 

B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia 
económica. 

XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos 

B2.12. Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan 
os niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa entre 
países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, 
utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de 
intercambio. 

  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: CPI O CRUCE (CERCEDA) 
CURSO: 3º ESO 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

  

 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias no 3º trimestre (Bloque de Historia) durante as 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. 

B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en 
Europa. 

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, 
Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). 

B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e 
científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia 
europea, a partir de fontes históricas de diversos tipos. 

B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as 
monarquías modernas. 

XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos. 

B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de 
transición entre a Idade Media e a Idade Moderna. 

XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co 
reinado dos Reis Católicos. 

B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas 
consecuencias. 

XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para 
Europa, a súa conquista e a súa colonización. 

B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores 
dos séculos XVI e XVII en Europa. 

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a 
guerras como a dos "Trinta Anos". 
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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 

Non hai alumnado con Xeografía e Historia de 3º ESO pendente. 
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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 

- Aula virtual do centro e Google Classroom 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 na aula virtual do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


