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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. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe satélite. 
XHB 1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 
xeográficas: CAA - CMCCT - CD. 

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: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

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: 
CCL - CSIEE - CCL - CAA - CSC. 
Identifica e describe os sectores económicos e as súas principais características: CMCCT - CSC. 

B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial 
XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no 
mundo, e as máis importantes masas forestais do mundo: CAA - CD - CMCCT. 

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: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC- - CSIEE 

B2.6. Localizar os recursos naturais (minerais e enerxéticos) no mapa mundial. 
XHB2.6.2 / 6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de 
minerais / enerxía no mundo: CAA - CSIEE - CD - CMCCT. 
XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas: CCL - CAA - CSIEE - CMCCT. 

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: CCL - CAA - CSIEE. 

B.2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 
XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con 
el: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

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: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica. XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos: CAA - CCL - CCEC - CSIEE - CD. 

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. 
XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.: CAA - CD - 
CCL - CMCCT - CSIEE. 

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:  CSC - CMCCT. 

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: CSC - CCL. 

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: CSC - CCEC - CAA - CCL. 

 
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 do 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: 
 Os criterios de avaliación do alumnado de 4º de ESO con Xeografía e Historia de 3º de ESO 

pendente son os mesmos que os aplicados ao alumnado de 3º de ESO. 
 

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). 
 Comentarios guiados de textos / gráficas. 
 ... 

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 dúas 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. 
 Videoconferencias. 
 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. 

 


