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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 

B1.4. Analizar e comentar o mapa topográfico nacional E: 1/50.000. 
XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de traballo do 
xeógrafo. CMCCT,CAA,CD 

B2.2. Describir os trazos do relevo español, situando e analizando as súas unidades de 
relevo. 

XHB2.1.1.Sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo español, comentando 
as súas características. 
XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España. CMCCT,CAA.CCL 
XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación do 
territorio español. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

B2.4. Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas características e na 
modelaxe. 

XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características 
xeomorfolóxicas. CMCCT, CAA, CCL. 

B3.1. Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España. . CMCCT,CA,CD 

B3.2. Distinguir os factores xeográficos e termodinámicos que inflúen nos climas. XHB3.2.1. Describe e analiza os diferentes factores que condicionan os climas de España.  

B3.3. Distinguir os climas en España e a súa representación en climogramas. 
XHB3.4.1. Comenta as características dos climas.CT,CAA,CCL,CD. 
XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima.  
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

B3.4. Comentar a información climatolóxica que se deduce utilizando mapas de 
temperaturas ou precipitacións de España. 

XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus climogramas 
representativos. 

B3.6. Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos tipos de tempo do 
oeste ou paso de frontes e anticiclón de verán.  

XB33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que o 
explican. CMCCT,CAA,CCL, CD. 

B3.8. Identificar as rexións vexetais. 
B5.5. Comparar imaxes das variedades de paisaxes naturais. 

 XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas 
características. CMCCT,CAA,CCL,CD. 
XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e comenta 
imaxes representativas de cada unha das variedades de paisaxes. CMCCT,CA,CD 

B3.9. Diferenciar razoadamente as formacións vexetais españolas. XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

B4.3. Identificar os réximes fluviais máis característicos. 
 

XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de 
aproveitamento hídrico en España. CMCCT,CAA. 

B.4.5. Identificar e comentar hidrogramas: pluvio-nival, pluvial-oceánico,e pluvial-
mediterránea. 

XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten nun mapa e nun hidrograma 
os tipos de réximes fluviais dos ríos da Península. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

B5.2. Relacionar o medio natural coa actividade humana, describindo casos de 
modificación do medio polo ser humano: contaminación e quecemento global. 

XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa e natureza 
sobre as paisaxes. CMCCT,CAA,CCL,CSC. 

B6.2. Comentar gráficos e taxas que amosen a evolución da poboación española. 
 
 

XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con algunha dun 
período anterior. CMCCT, CAA, CCL, CD. 
XHB6.3.1.Aplica a teoría e analiza gráficas sobre a transición demográfica. CMCCT,CAA,CCL. 
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B6.3. Caracterizar a poboación española identificando os movementos naturais. 
 
 

XHB6.8.1. Analiza taxas demográficas de movementos naturais de Galicia. . 
CMCCT,CAA,CCL,CD.  

B6.5. Explicar a distribución da poboación española identificando as migracións. 

XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. . 
CMCCT,CAA,CCL,CD.  
XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes. . CMCCT,CAA,CCL,CD.  
XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas migracións 
interiores.  

B7.2. Distinguir as paisaxes agrarias, a súa morfoloxía e as súas estruturas, 
establecendo as súas características. 

XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios. 
XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade. 
CMCCT,CAA,CCL,CD.  

B7.7. Analizar a actividade pesqueira, e definir as súas características e os seus 
problemas. 

XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira española e 
galega. CMCCT,CAA,CCL,CD.  

B8.3. Coñecer os factores da industria en España e a  súa situación actual 
XHB8.3.1. Enumera as características da industria española na actualidade e os seus problemas 
estruturais. CCL,CAA,CMCCT. 

B8.4. Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial. XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais. CCL,CAA,CMCCT.  

B9.3. Explicar o sistema de transporte en España, distinguindo a articulación territorial 
que configura. 

XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte determinado. 

B9.5. Localizar nun mapa os espazos turísticos, e enumerar as súas características e as 
desigualdades rexionais. 

XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

B10.2. Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus trazos. XHB10.2.1. Analiza e explica o plano das cidades de Madrid e Barcelona. CMCCT, CAA, CCL. 

B10.5. Analizar e comentar unha paisaxe urbana. XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. CMCCT, CAA, CCL.CD. 

B11.1. Identifica a organización territorial española: local, autonómica e estatal. 
XHB11.1.1. Localiza nun mapa a organización territorial española, partindo do concello e da 
comunidade autónoma. CMCCT, CAA, CCL.CD. 

B12.6. Explicar as repercusións da inclusión de España en espazos socioeconómicos e 
xeopolíticos continentais e mundiais.. 

XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e 
socioeconómicos continentais e mundiais. CMCCT, CAA, CCL. 

B.0.Utilizar correctamente o vocabulario específico seleccionado para as probas ABAU. XHB0. Coñece e  define os termos xeográficos propios dos diferentes temas da materia. 

 
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 prácticas realizadas polo alumno en cada tema. 

 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 dos traballos prácticos realizados 

 Durante o período de corentena: 
- tarefas enviados a través da 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 materia pendente nas materias deste departamento 

 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Busca, selección e organización da información no libro de texto, arquivos colgados na aula 
virtual  e Internet para a elaboración de comentarios e análise de documentos gráficos. 
Parte práctica das probas ABAU 

 Definición de conceptos da materia.  
 Entrega  para o seu estudo dos temas teóricos das probas ABAU: 

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) e mediante unha sesións semanal 
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:. 
 Non hai alumnos sen conectividade 

 

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. 

 


