
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
Establecer o paso da Idade Antiga á Idade Media. 1.1. Explica e sitúa cronoloxicamente as principais etapas da Idade Media e o 

proceso de descomposición do Imperio romano de Occidente. CCL, CAA. 
Expor a nova situación económica, social e política dos reinos 
xermánicos. 

2.1. Analiza os pobos xermánicos: formación, organización, formas de vida e 
cultura. CCEE, CSIEE, CAA. 
2.3. Explica o proceso de ruralización a causa da destrución das cidades e 
que consecuencias culturais e económicas se derivan disto. CCEE, 
CCL,CAA. 

Expor o nacemento dunha nova relixión: o Islam. 5.1. Explica as principais características do Islam, describe a súa orixe e as 
súas implicacións culturais e artísticas. CCEE, CSC. 

Explicar o proceso de expansión do Islam no mundo e en al-Ándalus e 
saber identificar as distintas etapas da súa historia. 

1.2. Explica a importancia de al-Ándalus na Idade Media. CAA,CCL,CCEE. 
2.1. Describe aspectos clave da economía, a organización social, a cultura e a 
arte de al-Ándalus. CCEE, CCL, CSC. 

Identificar os factores que propiciaron a aparición e o desenvolvemento 
do feudalismo tras a morte de Carlomagno, explicar a organización 
social feudal e as súas consecuencias económicas e sociais. 

1.1. Caracteriza o feudalismo como o novo xeito de organización e goberno 
da sociedade tras a descomposición do Imperio carolinxio. CAA, CCL, CCEE, 
CSC. 

Explicar a composición dos estamentos da sociedade medieval, os seus 
trazos distintivos e os pactos de fidelidade e vasalaxe dos distintos 
grupos sociais que integraban o sistema feudal. 

2.1. Expón a sociedade feudal e os seus compoñentes, a súa organización 
económica, a importancia da figura do rei. CCEE, CSC, CCL, CAA. 

Analizar a nova situación social, política e cultural na época do 
feudalismo: estrutura e organización, xeitos de vida e relación coa 
Igrexa. 

3.2. Coñece os trazos fundamentais da vida cotiá na sociedade feudal: a 
importancia da Igrexa e a súa estrutura xerárquica e a figura do campesiño. 
CCEE, CSC, CAA. 

Explicar a importancia dos reinos cristiáns da Península Ibérica durante 
a Idade Media e a súa evolución. 

1.1. Describe os procesos de formación e expansión dos reinos cristiáns da 
Península durante a Idade Media: o reino de Asturias, o reino de Pamplona, 
os condados aragoneses e os condados cataláns. CSC, CCEE, CD. 
5.1. Coñece os principais feitos relativos ao avance dos reinos cristiáns: 
debilitación de al-Ándalus e reconquista e incorporación de territorios. CCEE, 
CCL, CAA. 

Comprender que eran as repoboacións, como se realizaron e 
evolucionaron. 

4.1. Expón o proceso de repoboación das terras conquistadas a al-Ándalus 
polos reis cristiáns: tipos de repoboación, xeitos de vida, actividades e 
organización. CCL, CCEE, CAA. 

Analizar as formas de expresión artística do Románico: arquitectura,  2.1 Expón as características da arquitectura románica: as igrexas e as súas 
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pintura e escultura.  partes. CCEE, CCL, CAA.  

Describir as características das cidades medievais e dos grupos sociais 
que vivían nelas: formas de goberno e actividades económicas.  

1.1. Desenvolve as causas que favoreceron o aumento de produción agraria 
e, en consecuencia, o crecemento da poboación e a vida urbana. CCL, CAA, 
CSC.  
 2.1. Caracteriza a cidade medieval analizando os seus aspectos sociais, 
económicos, gobernamentais e organizativos, e o auxe da burguesía durante 
a Baixa Idade Media. CAA, CSC, CCEC.  

Entender o concepto de crise, as súas causas e as súas consecuencias 
económicas e sociais  

4.1. Analiza a crise da Baixa Idade Media, as súas causas e consecuencias, e 
explica as revoltas e os conflitos urbanos e campesiños que tiveron lugar 
neste período. CLL, CAA. CSC, CSC.  

Explicar a organización do poder e as institucións e a economía 
gandeira de goberno da Coroa de Castela 

Explica a Coroa de Castela e o seu papel protagonista na expansión dos 
reinos cristiáns: forma de goberno, tipo de economía e xeito de organización 
social. CAA, CSIEE, CSC. 

Expor a organización do poder e as institucións da Coroa de Aragón.  4.1. Explica a Coroa de Aragón e a peculiaridade do seu goberno: unha 
Coroa, varios reinos. Analiza a súa forma de goberno, tipo de economía e 
xeito de organización social. CAA, CCIEE, CSC, CD. 

Analizar a crise económica, social e política que tivo lugar na Baixa 
Idade Media na Coroa de Castela e na Coroa de Aragón.  

6.1. Desenvolve os enfrontamentos sociais que tiveron lugar en Castela, 
Aragón e Galicia e as súas causas e consecuencias. CAA, CMCCT, CSC. 

Explicar as principais características da arquitectura gótica e a súa 
construción máis representativa 

2.1. Describe a arquitectura gótica e expón as súas características en 
comparación coas do Románico e as innovacións que introduciu o novo estilo. 
CD, CCL, CCEC.  

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

Avaliación 

Procedementos: 
Valoración cuantitativa e cualitativa do avance individual dos alumnos a 
través dos exercicios realizados na aula virtual.  

 

Instrumentos: 
Exercicios dos distintos temas na aula virtual 

Cualificación final 

Conforme ás Instrucións de 27 de abril de 2020, para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, os exercicios e probas 
realizados na terceira avaliación servirán para recuperar as dúas primeiras, 
no caso de estaren suspensas e, de estar aprobados, a media obtida na 
terceira avaliación fará media coas outras dúas; ben entendido que, de ser 
esa media menor á resultante das dúas primeiras avaliacións, manterase 
esta última. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Salvo nova decisión das autoridades competentes, exame presencial  cos 
contidos axustados ao dado na primeira e segunda avaliación. 
O aprobado, cunha nota mínima de 5, nesta proba significará a superación 
da materia, aínda que será precisa unha coherencia mínima nas respostas 
e non deixar ningunha das dúas partes das que consta sen responder.  
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Aos alumnos de 2º ou 3º que teñen a materia pendente de Xeografía e 
Historia de 1º de ESO e non aprobaran mediante os exames parciais 
realizarán unha proba escrita de carácter global na que se aplicarán os 
criterios de avaliacíon recollidos na programación para o alumnado 
pendente.  

 

Criterios de cualificación: 
A obtención dunha nota mínima de 5 na proba significará  a superación  da 
materia pendente. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita realizada por medios telemáticos. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para os alumnos con conectividade: Repaso de todos os temas dados nas 
dúas avaliacións anteriores mediante dúas clases semanais fixas por 
videoconferencia e actividades apoiados no libro de texto e o material 
complementario colgado na aula virtual. 
Para os alumnos sen conectividade: A través do servizo habilitado polo 
Concello de A Coruña se lle achegará ao alumnado que o solicite o material 
impreso imprescindible  para a realización das tarefas  e, polo mesmo 
vehículo de comunicación lle serán recollidos os exercicios para a súa 
cualificación. 

Materiais e recursos 

Libro de texto 
Presentacións sobre o tema na A.V.  
Materiais complementarios (vídeos, textos, infografías,....) na A.V. 
Exercicios na A.V. 
Videoconferencias. 
Correo electrónico 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado recibirá a información a través da páxina web do centro, 
o Foro de Novas da Aula Virtual e directamente mediante as 
videoconferencias semanais.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


