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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 

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, ,  

XHB 1.1.1.Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación 
solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. CAA, CD, CMCCT 

B1.4.Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 
 

       XHB.1.4.1.Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e 
as súas principais características. CCA 
XHB1.4.2.Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. CSC, CAA, CD, CMCCT 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais 
XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial. 
CAA, CD. 

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo e español. CAA, CCL , CMCCT 

B1.8. Situar no mapa de Europa e de España as unidades e os elementos principais do 
relevo continental. 

XHB1.8.1. Localiza nun mapa as unidades e elementos principais do relevo europeo e español. 
CAA 

B1.5. Localizar no mapamundi físico os grandes ríos, mares e océanos XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais ríos, mares e océanos. CAA 

B1.6.1. Localizar en mapas físicos os ríos e mares  importantes de Europa e España. 
CAA 

XHB1.6.1. Localiza en mapas físicos os ríos e mares máis importantes de Europa e España. 
CAA 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

XHB.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais, e localiza páxinas e recursos da web relacionados con eles. CAA, CD, CMCCT 

B1.Coñecer os factores que condicionan as mudanzas nas temperaturas. 
     B1.Coñecer os factores que interveñen na formación das precipitacións. 

B1.Identificar os factores que condicionan a presión atmosférica e os instrumentos 
necesarios para a súa medición. 

XHB.1.5.1. Coñece e describe os factores climáticos e os elementos do tempo a partir de 
mapas e datos estatísticos. CAA,CCL,CMCCT;SCSIE. 
XH.B1.Analiza e describe o tempo meteorolóxico e o clima de España a partir de mapas e 
datos estatísticos. CCL, CD e CMCCT. 

 

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

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

B3.6. Entender o proceso de hominización. 
XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. CSC CMCCT 

 

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

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos. CSC e CMCCT 
 

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os 
acontecementos históricos máis salientables da Prehistoria  

XHB3.8.1. Interpreta  eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC, CCL e CAA 
 

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. CSC, CCL e CAA 
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B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 
 

XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos. CSC e CCEC 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana nas primeiras civilizacións 
urbanas, así como o establecemento e a difusión dos seus logros.  

XHB3.11.1. Describe formas de organización socioeconómica e política, novas ata entón, como 
as dos imperios de Mesopotamia e de Exipto. CAA., CCL e CSC 

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

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

B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto e de 
Mesopotamia. 

XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. CSC e CAA. 

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2.- Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Durante as clases presenciais: 

- observación do traballo diario na aula e participación nas actividades de aprendizaxe 
- recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase 

 Durante o período de corentena: 
- recollida e valoración das tarefas propostas  na aula virtual do centro 

Instrumentos: 
 Durante as clases presenciais: 

- probas escritas 
- valoración do traballo diario na aula 
- avaliación do caderno de clase 

 Durante o período de corentena: 
- tarefas realizadas en liña na aula virtual e arquivos presentados polo alumnado 
- participación nas clases virtuais 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Nota media da primeira e a segunda avaliación máis a valoración das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores que se están desenvolvendo durante o 
período de corentena, sempre e cando beneficien ao alumnado. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 A proba extraordinaria de setembro será elaborada polo Departamento, considerando as 
aprendizaxes desenvolvidas polo alumnado exclusivamente durante a primeira e a segunda 
avaliación. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 Non hai alumnos con materias pendentes no curso de 1º de ESO 
 Aos alumnos de 2º ou 3º que teñen a materia pendente de Xeografía e Historia de 1º de ESO 

aplicarase os  criterios de avaliación recollidos na programación para os alumnos pendentes. 

Criterios de cualificación: 
 Actividades de recuperación da materia pendente propostas polo Departamento e realizadas polo 

alumnado durante a primeira e a segunda avaliación. 
 Proba escrita realizada polo alumnado en cada unha desas avaliacións. 
 Exame final de recuperación a través da aula virtual para aqueles alumnos que non superaran 

algunha das avaliacións anteriores, mediante actividades en lina ou entrega de arquivo. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Valoración das actividades de recuperación da materia pendente: 25 % da cualificación de cada 

avaliación. 
 Proba escrita realizada polo alumnado na data establecida pola xefatura de estudos: 75% da 

cualificación de cada avaliación. 
 A cualificación final do alumnado que teñan superadas as dúas avaliacións será a media da 

cualificación acadada en cada unha delas. 
 A cualificación final do alumnado que non superara algunha das avaliacións anteriores será a obtida 

no exame final de recuperación realizado a través da aula virtual. 
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3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Actividades interactivas proporcionadas polo libro dixital. 
 Busca, selección e organización da información na Internet para elaborar breves informes. 
 Tarefas de argumentación de enunciados (correcto / incorrecto). 
 Tarefas e exercicios prácticos de profundización e recuperación 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnos con conectividade: 
 Repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes desenvolvidas durante o período de 

ensinanza presencial (primeira e segunda avaliación) mediante sesións semanais fixas a 
través de videoconferencia. 

 Realización de tarefas na aula virtual, co apoio do libro de texto, os materiais subidos á 
aula virtual e a información que o alumno busca na Internet. 

 Corrección das tarefas polo profesor e revisión das mesmas a partir das orientacións 
subministradas ao alumnado no espazo correspondente da aula virtual, e/ou a través do 
correo que figura na aula virtual. 

 

Alumnos sen conectividade: 
 O Concello de A Coruña habilitou un servizo para achegar ao alumnado sen conectividade 

os materiais impresos imprescindibles para a realización das tarefas. Logo serán recollidos 
polo mesmo servizo, para a súa corrección e cualificación. 

Materiais e recursos 

 Libro de texto. 
 Libro dixital. 
 Presentacións sobre cada tema na aula virtual. 
 Material complementario (vídeos, textos, infografías...) na aula virtual. 
 Tarefas na aula virtual. 
 Correo electrónico. 
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4.- Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

O alumnado e as familias recibirán a información a través de diversas vías alternativas: 
 Páxina web do centro. 
 Foro de novas da aula virtual. 
 Correos colectivos enviados ao grupo ou individuais a alumnos concretos. 
 Sesións de videoconferencia semanais. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


